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OCTAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CLAUDIO 
VEREZA, FÁTIMA COUZI, GILSON GOMES, 
HELDER SALOMÃO, JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ 
TASSO DE ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA VELLOZO 
LUCAS, MARCELO SANTOS, PAULO FOLETTO, 
REGINALDO ALMEIDA, ROBSON VAILLANT, 
RUDINHO DE SOUZA, SÉRGIO BORGES E SUELI 
VIDIGAL. (19)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CABO ELSON, CLÁUDIO THIAGO, 
CÉSAR COLNAGO, DÉLIO IGLESIAS, EDSON 
VARGAS, EUCLÉRIO SAMPAIO, GEOVANI SILVA, 
GILSON AMARO, HERALDO MUSSO, JANETE DE 
SÁ E ZÉ RAMOS. (11) 

 
O SR PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– 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 Anselmo 
Tose e Paulo Foletto.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia. 
 
  (O Sr. Deputado Paulo Foletto lê: 
Ecle 11:09. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura das Atas 
das sessões anteriores. 
 
  (O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
das Atas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovadas as Atas como lidas.(Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA DE VITÓRIA 
Gabinete do Prefeito 

 
Senhor Deputado, 

 
Quero agradecer a gentileza do convite para 

participar da Sessão Solene, alusiva aos 92 anos da Igreja 
Assembléia de Deus no Brasil e 78 anos no Estado do 
Espírito Santo. 
 

Cordialmente, 
 

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS 
Prefeito Municipal de Vitória 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 

Brasília, 25 de junho de 2003. 
 
COMUNICADO Nº AL 000153/2003 
 
ILMº (ª) Senhor (a),  
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 De acordo com a legislação vigente, informamos 
a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: 
 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária  
Programa 

 
Data 

Emissão 
Valor em 

R$ 
PNAE 25/06/2003 162.429,80 

Pré-Escolar Fundamental  Rede 
Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 7 18,20 62466 162.411,60 
     
     
Nº Dias Atendimento                                                                20 
 
 Atenciosamente, 
 

HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA 
Secretário-Executivo do FNDE 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Às Comissões de Educação e de Finanças. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
TELEGRAMA 
 
<<Impossibilitado de comparecer a sessão solene alusiva 
ao Dia Internacional de Combate as Drogas agradeço 
convite parabenizando-o pela iniciativa. 
Guilherme Gomes Dias 
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão>> 
 
Postado via FONADO, em 25/06/2003 às 14:39. 
 
REMETENTE: 
Guilherme Gomes Dias 
Avenida Governador Bley 236 4º Andar 
Centro 
29010-150 – Vitória/ES 
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DESTINATÁRIO 
Claudio Vereza 
Avenida Américo Buaiz 205 Assembléia  
Legislativa do ES 
Enseada do Suá 
29050-950 – Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

SUS 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 

Vitória, 26 de junho de 2003. 
 
FAX Nº 076/SESA/CG 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 De ordem do Senhor Secretário de Estado da 
Saúde, agradeço o convite para participar da Sessão Solene 
em comemoração ao DIA ESTADUAL DOS 
AVENTUREIROS, a realizar-se hoje, tendo em vista a 
impossibilidade de comparecimento de sua Excelência, por 
compromissos anteriormente, assumidos. 
 
 Atenciosamente,  
 

ANDRÉA MOULIN RIBEIRO 
Chefe de Gabinete da SESA 

 
Exmo Sr. 
Dep. CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa  
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 

Vitória-ES, 23 de junho de 2003 
 
OF./CS Nº 063 
 
Senhor  Presidente, 
 

Na qualidade de Presidente desta Comissão, 
informo o recebimento do OF. S/Nº 2003, do Exmº 
Deputado José Ramos, Líder do partido PFL, indicando o 
Deputado Gilson Gomes para membro efetivo desta 
Comissão. 

No ensejo apresentamos os nossos votos de 
apreço e estima. 
 

Atenciosamente, 
 

DEPUTADO CABO ELSON 
Presidente da Comissão 

 
EXMO. SR. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória(ES), 26 de junho de 2003. 
 
OF. GDAT 066/2003 
 
Sr. Presidente, 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exa. a fim 
de requerer, nos termos do art. 267 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, o uso da Tribuna Popular no dia 04 de 
agosto do corrente ano. 
 Para tanto, indica desde já, os seguintes nomes: 
Srª Cristina Zanol Puppim, Presidente do Movimento 
Vida Nova Vila Velha – MOVIVE, Srª Lília Maria Cunha 
Figueiredo Mello, Prefeitinha da Administração Regional 
1 - Centro, Sr. Leonardo da Costa Barreto, Secretário 
Geral da Organização não Governamental Transparência 
Capixaba. 
 
 Atenciosamente 
 

ANSELMO TOSE 
 
EXMO. SR. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da ALES 
Interno 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. À Secretaria. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória, 23 de junho de 2003. 
 
OF/SEAG/GS/Nº 0270/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pelo presente cientificar a essa Augusta 
Casa de Leis, em atendimento ao disposto no Artigo 116, 
parágrafo segundo, da Lei nº 8.666/93, que o Estado do 
Espírito Santo através desta SEAG  firmou o Convênio nº 
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011/2003 com o Município de São Mateus – ES – 
Processo nº 25177419/03, conforme cópia anexa. 
 
 Atenciosamente, 
 

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO 
Secretário de Estado da Agricultura 

 
Excelentíssimo Senhor 
Dep. CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa  
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Comissão de Agricultura. 
 Continua a  leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória-ES, 16 de junho de 2003 
 
Ao 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Deputado Claudio Vereza 
 
Prezado Senhor, 
 
 Estamos comunicando a nossa nomeação como 
Cônsul Honorário da França, conforme documento, em 
anexo, do Consulado Geral da França. 
 Este Consulado estará funcionando na Rua 
Jurema Barroso, 35, Ilha do Príncipe, Vitória, Espírito 
Santo, CEP 29.020-430, na Empresa Flexibrás Tubos 
Flexíveis Ltda, onde exerço a função de Diretor Industrial. 
 
Nossos contatos: 
Tel.: (27) 3331-3400 
Fax: (27) 3322-6133 
E-mail: hneves@technip-conflexip.com 
 

Sem mais, somos 
 
 Atenciosamente, 
 

HONORIO RAMOS NEVES 
Cônsul Honorário da França no Espírito Santo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Transmita-se cumprimentos. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
 

São Gabriel da Palha-ES, 16 de junho de 2003. 
 
18ª CIRETRAN/ES 
OF. 18ª CRT/ES N° 0064/2003 
 
Exmo. Sr. Presidente 
 
 Na oportunidade comunicamos à V. Excelência 
que assumimos o cargo de Chefe da 18ª CIRETRAN em 
São Gabriel da Palha, aproveito para colocar-me a 
disposição de V. Excelência. 
 
 Atenciosamente, 
 

ANTÔNIO ANGELO MOSCHEM 
Chefe da 18ª CIRETRAN/ES 

 
EXMO. SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

“De mãos dadas com o Cidadão” 
 

Guarapari-ES, 18 de junho de 2003. 
 
OFÍCIO CMG-GP-O N° 0188/2003. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Apraz-nos comunicar-lhe, que em Sessão 
Ordinária realizada no dia 10 de junho do corrente, foi 
aprovado por unanimidade dos Vereadores, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES, LOUVOR E APLAUSOS de 
autoria da Vereadora Elizabeth Yazeji Haddad, em favor do 
Dr. Marco Antônio Lourenço, a qual segue em anexo. 
 Sendo o que se apresenta para o momento, 
aproveito a oportunidade para reiterar à Vossa Excelência 
as minhas cordiais saudações. 
 
 Atenciosamente, 
 

MARCO ANTÔNIO NADER BORGES 
Presidente “C. M. G.” 

 
AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI 
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
VITÓRIA-ES 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA 

BARRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Prefeito 

 
Conceição da Barra(ES), 23 de junho de 2003. 
 
OF/CIRC./PMCBGP/N° 146 
 
Excelentíssimo Senhor, 

 
 Conceição da Barra parabeniza o Ilustre 
representante pelas conquistas já alcançadas no decurso 
destes primeiros meses à frente do Legislativo Estadual. 
 O apoio do ilustre representante é primordial para 
que nosso município tenha condições de superar a 
problemática social que ainda hoje é preocupante, apesar 
dos ilimitados esforços dessa administração empreendidos 
para a conquista do mínimo social que o estado 
democrático de direito faculta aos seus cidadãos. 
 Nestes quase trinta meses de mandato à frente 
deste executivo, temos convivido com a expectativa dos 
cidadãos que torcem e apóiam esta administração para uma 
busca conjunta de soluções que venham minimizar as 
deficiências vem refletindo negativamente a captação de 
recursos para investimentos. 
 Firmes no propósito de poder contar com a 
habitual atenção de V. Exa. e apoio para a captação de 
recursos dos órgãos estaduais com vistas ao financiamento 
de ações primordiais para este município, passamos anexo 
relação destas ações para análise e cooperação. 
 
 Atenciosamente, 
 

FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

EXMO. SR. 
CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA-ES 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA 
BARRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Prefeito 

 
RELAÇÃO DE AÇÕES PARA ANÁLISE E 

COOPERAÇÃO 
 

AÇÃO PRETENDIDA  VLR ESTIMADO 
IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NEII  

150.000,00 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
URBANO 

 
1.000.000,00 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 
URBANIZAÇÃO DA ORLA 

 
 

1.200.000,00 
IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

100.000,00 
CONSTRUÇÃO REFORMA E 
CONSERVAÇÃO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS 

 
 
 

500.000,00 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 
DE ITAUNAS-CONVÊNIO 

 
 
 

500.000,00 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 
DE SAÚDE-SUS/PAB FIXO 

 
 

350.000,00 
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA-
CENTRO CULTURAL HERMOGENES LIMA 
FONSECA 

 
 
 

300.000,00 
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, RIOS E 
LAGOS E RECANALIZAÇÃO DE 
ESTRUTURA HÍDRICA-CONVÊNIO 

 
 
 
 

712.300,00 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
NA BUGIA E PRAIAS ADJACENTES 

 
 

6.000.000,00 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E 
MANUTENÇÃO DE CASAS POPULARES 

 
 

250.000,00 
PROTEÇÃO DE MARGENS 
DESOBSTRUÇÃO E FIXAÇÃO DE 
ESTRUTURA DE RIOS, CÓRREGOS E 
LAGOS 

 
 
 
 

180.000,00 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. Agradeça-se. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
CONFES – 180/2003 
 
Vitória-ES, 24 de junho de 2003. 
 
Prezado Senhor, 
 
 A Diretoria do Sindicato dos Conferentes e todos 
os seus associados sentem-se verdadeiramente honrados 
pelo voto de congratulações recebidos nos 70 anos de sua 
Fundação, bem como sua inclusão nos Anais dessa Casa de 
Leis. 
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 Desde já agradecemos tão honrosa lembrança e, 
no que depender deste Sindicato, estamos sempre à sua 
inteira disposição. 
 
 Atenciosamente 
 

Sind. Conferentes/Carga/Desc. Portos E. E. Santo 
SEVERINO RIGHETTI 
Diretor Adm. Financeiro 

 
Ilmo. Sr. 
Claudio Vereza 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória-ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 
Vitória, 24 de junho de 2003. 
 
Ofício nº 187/03 EN VITÓRIA/ES 
 
Senhor Presidente 
Senhores Deputados 
 
 Para conhecimento e providências cabíveis, 
notificamos liberação de recursos financeiros em 
20/06/2003 , no valor total de R$ 2.215,69 (Dois Mil, 
Duzentos e Quinze Reais e Sessenta e Nove Centavos) 
destinados a esse Estado, referente à parcela do Contrato 
0109298-81/2000 do Programa PRONAF/SEAG. 
 
 Atenciosamente 
 

MARCUS V. M. RÊGO 
Superintendente de Negócios 

 
Ao 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa Estadual 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050-420 – VITÓRIA/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Comissão de Agricultura e de Finanças. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 

ESPORTES 
 
Vitória, 26 de junho de 2003. 
 
OF/SEDU/CG/Nº 769 
 
Senhor Presidente, 
 
 De ordem do Sr. Secretário desta Pasta, 
agradecemos o convite para participar da Sessão Solene em 
comemoração ao Dia Estadual dos Aventureiros. 
 Justificamos ausência em decorrência de 
compromissos já agendados anteriormente. 
 
 Atenciosamente, 
 

ELZIRA VIEIRA DOS SANTOS 
Resp. pela Coord. do Gabinete do Secretário/SEDU 

 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

Emenda nº 01/2003 ao Projeto de Lei nº 178/2003. 
 
 Fica acrescido um novo parágrafo ao art. 8º da 
Lei nº 2.297, de 19.07.1967, ficando seu parágrafo único 
transformado em § 1º, com a seguinte redação: 
 

“Art. 8º - ........................................................ 
§ 1º - .............................................................. 
§ 2º - Na composição do colegiado da Junta 
Comercial entre os representantes previstos no art. 
12, IV da Lei Federal nº 8.934, de 18.11.1994, 
será assegurada a indicação de um representante 
da Federação das Associações e Entidades de 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do 
Espírito Santo – FAMPES”. 
 

 Sala das Sessões, em 30 de junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Propomos seja assegurada a representação dos 
pequenos micro empresários no colegiado da Junta 
Comercial. 
 Pelas normas federais que disciplinam a 
organização das Juntas Comerciais, dificilmente, esses 
pequenos empresários terão representatividade, aí é 
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reservada vaga a advogados, economistas, mas os micros 
não tem possibilidade de concorrer com esses órgãos de 
representação. Assim queremos que, entre os indicados, 
livremente, pelo Governador do Estado, esteja um 
representante da Federação das Associações e Entidades de 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo 
FAMPES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Junte-se ao Projeto de Lei nº 178/2003. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 193/2003 
 

Institui o Dia da Empresa Cidadã no 
Espírito Santo e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º Fica instituído o dia da empresa cidadã no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, a ser comemorado no 
dia 25 de outubro de cada ano. 
 
 Art. 2º Para fim desta lei, considera-se empresa 
cidadã aquela que estiver em funcionamento no Estado do 
Espírito Santo há mais de 02 (dois) anos e apresentar em 
seu balanço social a plenitude e inviolabilidade dos direitos 
e garantias sociais, previstos no art. 7º da Constituição 
Federal. 
 
 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A referida propositura objetiva homenagear as 
empresas que estejam em funcionamento no Estado do 
Espírito Santo há mais de dois anos, e que apresente um 
perfil social democrático consoante as normas 
constitucionais em vigor, no tange aos trabalhadores 
urbanos e rurais. 
 Numa sociedade marcada por grandes 
desigualdades, urge o dever dos parlamentares em 
incentivar e estimular os empresários que se preocupam 
com a qualidade de vida de seus empregados e familiares. 
 Num Estado democrático têm-se por objetivo 
formular um sistema político capaz de promover o 
desenvolvimento sócio-econômico dentro do marco de 
valorização da pessoa humana, dando preeminência aos 
valores eternos do homem. 

 Ante o exposto conclamamos aos nobres pares à 
aprovação da propositura, por matéria que objetiva 
valorizar as empresas instaladas no nosso Estado e que têm 
aumentado de forma crescente na participação da oferta de 
emprego. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 194/2003 
 

Ementa: Dispõe sobre a prestação de 
assistência religiosa em instituição 
civil ou militar de internação coletiva 
das redes pública e privada do 
Estado. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º Fica assegurado a representante de culto 
religioso o acesso a instituição civil ou militar de internação 
coletiva das redes pública e privada do Estado, para prestar 
assistência religiosa a interno. 
 

§ 1º. A Assistência religiosa prevista neste artigo 
poderá ser prestada a qualquer hora do dia ou da noite, por 
pastores, padres ou leigos a critério do representante 
religioso, em qualquer local onde se encontrar o interno. 

 
§ 2º. A assistência religiosa a enfermo internado 

em hospital ou similar será prestada mediante convite do 
paciente ou de seu responsável. 

 
§ 3º O acesso previsto neste artigo será concedido 

mediante requerimento à direção da instituição, que 
somente poderá indeferi-lo, por meio de decisão 
fundamentada, em razão da falta de segurança para o 
religioso, os internos ou os funcionários da instituição. 
 

§ 4º Para o acesso à instituição de internação, nos 
termos do “caput” deste artigo, será exigida a identificação 
do representante, mediante a apresentação de documento 
próprio da instituição religiosa a que pertencer. 
 
 Art. 2º As instituições civis e militares de 
internação coletiva das redes pública e privada do Estado 
afixarão cópia desta lei em local visível, nas respectivas 
portarias. 
 
 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Revogando-se as disposições em contrário, 
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 Vitória, ES, 16 de junho de 2003 
 

HELDER SALOMÃO 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A Constituição Federal, em seu art. 5º. VI, 
garante ao indivíduo a liberdade de consciência e de cresça, 
assegurando também o livre exercício dos cultos religiosos. 
Além dessa disposição constitucional, o cidadão tem na 
legislação federal proteção aos seus direitos religiosos 
 Nosso projeto de lei visa garantir, de maneira  
efetiva, esses direitos nas situações que menciona, que são 
as dos presos e doentes em hospitais, cadeias e similares. 
Os líderes religiosos devem ser livres para darem conforto e 
prestarem assistência religiosa aos fiéis de sua igreja ou 
comunidade religiosa. O fato de os fiéis estarem doentes ou 
presos não justifica o descumprimento de suas garantias 
constitucionais supracitadas. 
 Pela oportunidade e importância deste projeto, 
contamos com o apoio dos nobres colegas para sua 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 195/2003 
 

Institui o Selo Empresa Cidadã, às 
empresas em funcionamento no 
Estado do Espírito Santo que 
apresentarem qualidade em seu 
balanço social e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo concederá o Selo Empresa Cidadã, às 
empresas em funcionamento no Estado do Espírito Santo 
que apresentarem em seu balanço social, na forma que 
determina a presente lei. 
 

Art. 2º O Balanço Social é o instrumento pelo 
qual as empresas demostram através de indicadores o 
cumprimento de sua função social. 
 
 Art. 3º O Balanço Social de uma Empresa Cidadã 
constitui-se de: 
 
I. Perfil social de seus empregados; 
II. Padrão de atendimento utilizado que obedeça as 

cláusula sociais do trabalho; 

III. O total de investimentos aplicados no 
desenvolvimento humano e na qualidade de vida 
de seus empregados. 

 
Art. 4º O Balanço Social será composto dos 

seguintes indicadores formados do perfil social dos 
trabalhadores: 
 
I. composição do quadro geral dos trabalhadores da 

empresa; 
II. número de trabalhadores permanentes, eventuais, 

terceirizados; 
III. número de trabalhadores por sexo, idade, 

escolaridade, raça, procedência; 
IV. número de trabalhadores por sexo, raça, 

procedência em cargo de chefia, (mulheres, 
pessoas portadoras de deficiências, negros); 

V. criação e oportunidade de estágio e do primeiro 
emprego; 

VI. tempo de trabalho e qualificação profissional dos 
trabalhadores; 

VII. inclusão de portadores de limitações ou 
comprometimentos físicos e intelectuais; 

VIII. número de demissões e de admissões no período, 
(perfil dos demitidos e dos admitidos); 

IX. composição familiar dos trabalhadores, (número e 
idade dos filhos, número e idade dos membros da 
família); 

X. distância em quilometragem entre moradias e 
trabalho; 

XI. tipo de moradia dos trabalhadores; 
XII. escolaridade dos filhos dos trabalhadores. 
XIII. Número de trabalhadores preferencialmente 

residentes no Estado 
 

Art. 5º O padrão de atendimento às clausula 
sociais do trabalho será estabelecido mediante a avaliação 
da forma e montante dos gastos sociais da empresa 
comparados com a percentagem e a qualidade de cobertura 
que prestam a: 
 
I. Alimentação, transporte, saúde, previdência e 

educação do trabalhador, dentre outros fatores; 
II. Atenção aos filhos dos trabalhadores, (creches, 

benefício educação, entre outros); 
III. Incentivos ao lazer, esporte e cultura dos 

trabalhadores; 
IV. Treinamentos através de cursos 

profissionalizantes oferecidos por órgãos de 
credibilidade no mercado, tais como: SESI, 
SENAI, SENAC e SEBRAI e outras formas de 
desenvolvimento humano para o trabalhador e sua 
família. 

V. Número de acidentes; 
VI. Disponibilidade de recursos para área social do 

Estado; 
VII. Baixo percentual de processos trabalhista; 
 

Art. 6º A apresentação do Balanço Social à 
Comissão Especial da Assembléia Legislativa deverá ser 
feita até o dia 25 de setembro de cada ano e será  facultada 
a toda e qualquer empresa instalada no Estado do Espírito 
Santo. 
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 Parágrafo único. Será garantido o acesso ao 
Balanço Social enviado pelas empresa às entidades de 
classes e aos órgãos públicos competente. 
 
 Art. 7º A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo em parceria com organizações da sociedade 
civil, através de uma Comissão Especial, criará modalidade 
de selos que classificarão as empresas cidadãs a partir do 
exame do balanço social. 
 
 Art. 8º A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo constituirá a cada ano uma Comissão 
Especial composta por Deputados da Comissão Permanente 
da Cidadania e dos Direitos Humanos, em parceria com 
organizações da sociedade civil ligadas ao meio 
empresarial, associações representativas, à avaliação da 
qualidade dos produtos, à defesa da vida, dos direitos 
humanos e sociais, do trabalho e da cidadania para a 
classificação das empresas concorrentes. 

 
 Art. 9º - O Selo Empresa Cidadã do Estado do 
Espírito Santo será atribuído a cada ano em Sessão Solene na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
oferecido às empresas que apresentarem seu Balanço Social 
em tempo hábil para classificação. 
 
 Parágrafo único. O Selo Empresa Cidadã do 
Espírito Santo corresponderá ao período de um ano de 
reconhecimento. 
 
 Art. 10 -  As despesas decorrentes da aplicação desta 
resolução correção por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 
 
 Art. 11 -  Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 O referido Projeto de Resolução pretende prestigiar 
as empresas em funcionamento no Estado do Espírito Santo 
que mais comprovaram sua função social com a prática da 
cidadania, visando a melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores e de seus familiares. 
 Nosso Estado é marcado pelas desigualdades sociais. 
Apresenta-se com crescimento desordenado, com alto índice 
de desemprego. 
 Economicamente o Espírito Santo tem ampliado sua 
participação no PIB Nacional. 
 O comércio é sua principal atividade. É um dos 
primeiros estados exportadores do país. A capital Vitória 
sedia um dos maiores portos do mundo, Tubarão, com 
grande movimentação de produtos de exportação tais como 
minério de ferro. 
 Os outros portos do Estado exportam também 
celulose, café, granito, grãos, carvão siderúrgico, dentre 
outros produtos. 
 Impõe-se, assim a necessidade de implantar-se nesse 
cenário a criação do Selo da Empresa Cidadã, para que as 

mesmas passam a cumprir com maior incentivo suas 
responsabilidades no campo social. 
 Ademais o art. 170, VII e VIII da Constituição 
Federal assim prescreve: 
 
 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça, observados os seguintes princípios: 
VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII – busca do pleno emprego;” 
 
 O Balanço Social é composto por indicadores que 
demonstram não só a responsabilidade social das empresas e 
seus investimentos com os seus funcionários, mas também 
com a comunidade em que a empresa interage. 
 Para o Estado do Espírito Santo, o Balanço Social 
permite a produção de importantes subsídios para elaboração 
de normas legais que regulamentem a atividade das empresas 
no caminho social. 
 Ante o exposto, conclamamos ao Deputados à 
aprovação da propositura, visto que com tal projeto 
buscamos estimular novos valores na sociedade para que 
tenhamos um Estado capaz de incentivar a qualidade de vida 
de seus cidadãos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 610/2003. 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Conforme disposto no artigo 17, inciso XXXIV, § 2º 
do Regimento Interno deste Egrégio Poder Legislativo 
Estadual, os(a) ilustres Deputados(a) infra-assinada expõe e 
afinal requerem a Vossa Excelência: 
 

1. DOS FATOS: 
 

 O Estado do Espírito Santo é rico em manifestações 
culturais, não obstante, carente de recursos e apoio tanto por 
parte de órgãos governamentais, quando da iniciativa 
privada, para fomentar e dar sustentação à Cultura Popular 
Capixaba, bem como,, manter o livre acesso da população a 
tudo que a Cultura pode proporcionar para as suas vidas. 
 A Cultura Popular é dinâmica, se expande. No caso 
capixaba ela tem sido, permanentemente, uma rica e 
saudável fonte de realimentação e oxigenação das chamadas 
“artes cultas”. Por isso mesmo, de certa forma, tem obrigado, 
críticos e teóricos, de um modo geral, a mudar seus conceitos 
de arte. 
 Essa arte e essas manifestações, permanentemente, 
representam-nos junto aos demais Estados, além de gerarem 
uma enorme receita com o turismo, que exatamente, elas, em 
sua beleza e singularidade, atraem para o Estado. 
 Visualizando a necessidade do parlamento atuar 
mais ativamente nos assuntos relacionados à Cultura Popular 
Capixaba, estamos propondo uma forma de 



Vitória-ES, quarta-feira, 02 de julho de 2003 Diário do Poder Legislativo - 1750 

 

acompanhamento e apoio a gestão cultural do nosso Estado, 
por intermédio do Poder Legislativo. 
 Atuando para o fortalecimento da Cultura Popular 
Capixaba, estaremos dando um passo para atingirmos a 
cidadania plena, e um grande passo na construção de nossa 
tão sonhada democracia. 
 
 2 – DA LEGISLAÇÃO: 
 
 A Constituição Federal Brasileira, em seus arts, .215 
e ss, que trata da Cultura, garante a todos o seu pleno 
exercício, in verbis: 
 

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações 
culturais. (grifo nosso) 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontólogico, ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem. 
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais. 
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos.” 
 
Nossa Constituição Estadual também em seu art. 
181, cita: 

 

Art. 181. O Poder Público garantirá a todos os 
pleno exercício dos direitos à Cultura, através: 
I – da garantia da liberdade de criação, 
expressão e produção intelectual e artística e do 
acesso a todas as fontes e formas de expressão 
cultural; 
II – do incentivo à formação cultural e ao 
desenvolvimento da criatividade: (grifo nosso) 
III – da proteção das expressões culturais 
populares, indígenas, afro-brasileiras e das 
outras etnias ou grupos participantes do processo 
cultural; 
IV – do acesso e da preservação da memória 
cultural e documental. 

 
 Portanto, é dever do Estado e do cidadão procurar 
preservar e apoiar a Cultura e todas as maneiras, e o 
Parlamento Capixaba não pode ficar de fora do 
acompanhamento, e da gestão da Cultura Popular do nosso 
Estado. 
 
 3 – DA FRENTE PARLAMENTAR DE 
APOIO À CULTURA POPULAR CAPIXABA: 
 
 O Poder Legislativo tem mecanismos para o 
fomento das manifestações culturais, com a criação de uma 
Frente de Trabalho, para garantir o apoio necessário às 
questões culturais, bem como, manter uma participação 
ativa junto à população de nosso Estado. 
 
 A Frente se propõe a: 
 

 Garantir o exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes genuínas da cultura capixaba a 
todos os brasileiros, indistintamente, como 
condição indispensável ao alcance da plena 
cidadania; 

 Estabelecer mecanismos de preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro, conforme 
preceitua o art. 216 da Constituição Federal, e art. 
181 da Constituição Estadual, sobretudo no que 
se refere aos bens culturais imateriais, que 
expressam manifestações da cultura popular 
capixaba; 

 Incentivar e difundir as manifestações artísticas e 
culturais representativas dos diversos segmentos 
étnicos formadores da comunidade capixaba; 

 Abrir espaços para a divulgação da cultura 
popular capixaba mediante regulamentação dos 
dispositivos constitucionais; 

 Estabelecer canais efetivos de comunicação e 
diálogo com as Universidades, os Centros de 
Pesquisa e Documentação existentes no Estado e 
no País, os movimentos populares e demais 
instâncias interessadas na preservação e 
divulgação da cultura popular capixaba, com a 
finalidade de articular dinamicamente a produção 
acadêmica e as experiências sociais na área. 

 
A constituição dessa Frente Parlamentar de 

Apoio à Cultura Popular Capixaba atende às 
necessidades de se propor leis relacionadas à cultura 
popular capixaba, além do acompanhamento e apoio à 
legislação já existente. Para tanto, torna—se imprescindível 
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o conhecimento de nossa cultura popular,  no plano 
estadual e nacional, e a urgência na atenção e 
reconhecimento de suas manifestações para além de uma 
exploração que tenha como finalidade única, vantagens 
econômicas e políticas imediatas. Faz-se, então necessário: 
 
 Mobilizar a sociedade em torno da arte e cultura 

popular capixaba; 
 Provocar o pensamento erudito para a reflexão sobre a 

cultura do povo; 
 Pensar ações concretas que estimulem a circulação  e  

as trocas regionais; 
  Apresentar meios, por intermédio de legislações 

específicas, que possibilitem a auto-sustentação das 
manifestações populares (utilização das leis de 
incentivo à cultura existentes, por exemplo). 

 
4 – DO REQUERIMENTO: 
 
Diante do exposto, e na forma regimental também 

prevista no caput do artigo 17 do Regimento Interno desta 
Casa, cabendo definir-se o modo detalhado de sua 
composição e atuação específica, autorizar a formação de 
grupo parlamentar de caráter suprapartidário com o objetivo 
de apoiar, incentivar, fomentar e debater relevante tema, 
assunto específico de interesse público com a FRENTE 
PARLAMENTAR ESTADUAL DE APOIO À CULTURA 
POPULAR CAPIXABA. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 

Sessões, em 27 de junho de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
CÉSAR COLNAGO 

ZÉ RAMOS 
GEOVANI SILVA 
EDSON VARGAS 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
ANSELMO TOSE 
GILSON AMARO 
DÉLIO IGLESIAS 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 
RELATÓRIO 

 
Através da Mensagem nº 27/03 o Exmo. Sr. 

Governador do Estado encaminha a esta Assembléia 
Legislativa o Projeto de Lei nº 71/03, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004. 
 
 À matéria foi recebida nesta Casa em 30.04.03, 
prazo limite para o cumprimento da Lei Complementar nº 
07, sendo lida na sessão ordinária de 06.05.03, e publicada 
no Diário do Poder Legislativo de 08.05.03, às páginas nºs 

802 a 855. Chegou a esta Comissão em 03.06.03 para 
exame e parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 

Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 2º 
da Constituição Estadual, o Chefe do Poder Executivo 
encaminha a esta Casa o Projeto de Lei que, sob, o nº 27/03, 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2004. 
Seguindo tramitação regulamentar a matéria permaneceu 
em pauta nesta Comissão para recebimento de emendas. 

 
Conforme explicitado na referida Mensagem, a 

proposição governamental encontra-se formulada segundo 
as disposições constitucionais pertinentes, bem como em 
conformidade com a legislação infra-constitucional que 
disciplina a matéria, como a Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF) e a Lei 4.320/64. 

 
O Projeto sob exame apresenta no artigo 1º, do 

Capitulo I, os temas relacionados às Diretrizes Gerais para a 
Elaboração do Orçamento/2004, em cumprimento ao 
disposto no art. 150, § 2º da Constituição Estadual, 
compreendendo: 
 
- as prioridades e metas da administração pública 

estadual; 
- a estrutura e organização dos orçamentos; 
- as diretrizes para elaboração e execução dos 

orçamentos do Estado e suas alterações; 
- as disposições relativas a dívida pública estadual; 
- as  disposições relativas as despesas com pessoal 

e encargos sociais; 
- as disposições sobre as alterações na legislação 

tributária; 
- a política de aplicação da agência financeira 

oficial de fomento; e 
- as disposições gerais. 
 
 Em cumprimento ao que dispõe o § 1º, do art. 4º 
da LC 101/00 (LRF), integra o presente Projeto de Lei o 
Anexo de Metas Fiscais, compreendendo:  demonstrativos 
das metas anuais em valores correntes relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública, para  o exercício a que se referirem e para os 
dois seguintes. 
 
 Também integra os anexos do presente Projeto de 
Lei o que determina o art. 4º, § 2º incisos I, II, III e IV e § 
3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
De acordo com o art. 151, §1º da Constituição 

Estadual, o Projeto recebeu oitenta e três emendas, sendo 
que as de números. 01, 02, 03, 05, 16, 17, 24, 56, 57, 58, 
59, 67 e 81, foram integralmente acolhidas. 

 
Destacadas as emendas acima por requerimento 

verbal do Deputado José Esmeraldo, foram as mesmas 
submetidas em votação e consequentemente todas rejeitadas 
por esta Comissão. 
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Destacadas as emendas nºs 19 e 20 a 
requerimento da Senhora Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas e as emendas nºs 47, 49 e 63 a requerimento do 
Senhor Deputado Helder Salomão, foram as mesmas 
submetidas em votação e consequentemente todas rejeitadas 
por esta Comissão. 

 
As emendas de nºs 04, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 

28 ,35 , 36 ,60 ,66, 75, 76, 79, 80, 82, 83 num total de 19 
emendas, foram rejeitadas conforme citado a seguir: 

 
As emendas de nºs 19, 20, 75, 76, 79 e 83  foram 

rejeitadas por esta relatoria. 
 
A emenda de nº 04 foi rejeitada porque a Lei 

Orçamentaria anual possui caráter autorizativo conforme 
Lei Complementar Nº 101/2000 através do art. 8º, 
parágrafo único e art. 9º e seus parágrafos. 

 
A emenda de nº 09 foi rejeitada por estar contida 

na Lei de Responsabilidade Fiscal com periodicidade 
bimestral. Quanto ao § único, o pleito já esta contido na 
Lei Federal que regula o FUNDEF. 

 
A emenda nº 10, foi rejeitada por se tratar de 

matéria estranha a LDO, tendo em vista o disposto no art. 
150, § 2º Constituição Estadual. 

 
A emenda nº 14, foi rejeitada pois o Estado já 

publica mensalmente a arrecadação de tributos, conforme 
art. 143 da Constituição Estadual. 

 
A emenda nº 18 foi rejeitada, tendo em vista que 

o parâmetro utilizado para definir as despesas com 
publicidade utiliza como base de cálculo os gastos 
efetuados  nos últimos 3 anos. O critério torna-se 
inadequado, uma vez que é aplicado sobre os dois últimos 
exercícios do governo anterior somado ao primeiro ano da 
atual gestão. 

 
As emendas nºs 15, 28 e 36 foram rejeitadas 

considerando que a LRF já em seu art. 48, § único, 
estabelece a transparência da gestão fiscal. 

 
As emendas nºs. 35 e 66 foram rejeitadas em 

função de que a Constituição Federal não prevê a 
possibilidade de aplicação do mecanismo de 
progressividade para os impostos estaduais. 

 
A emenda nº 60 foi rejeitada pois o art. 4º, § 4º da 

LRF é competência exclusiva da LDO da União. 
 
A emenda nº 80 foi rejeitada considerando que a 

matéria estará sendo tratada na LOA, e que neste caso, a 
autorização será estabelecida na Unidade Orçamentária, e 
não em cada Projeto, Atividade e Operação Especial, a 
manutenção da emenda poderá implicar em projetos com 
fontes externas que, na hipótese destes recursos não serem 
viabilizados no exercício financeiro, proporcionará a 
existência de saldos de dotações que ficarão sem utilização 
em detrimento de outros projetos que poderão ter 
necessidade de reforço de dotação. 

 

A emenda nº 82 foi rejeitada pois o art. 2º da Lei 
Federal 9424/96 estabelece que os recursos do Fundo serão 
aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 
na Valorização do Magistério. Conforme o art. 7º da 
referida Lei, deverá ser aplicado a parcela de 60% dos 
recursos do Fundo na remuneração   dos  profissionais  do  
magistério   em   efetivo   exercício de suas atividades no 
Ensino Fundamental e os 40% restantes, poderão ser 
aplicados nas demais despesas de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) estabelece 
em seu art. 71 o que não constitui despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Verifica-se que 
neste artigo não consta a despesa com inativos. Logo, as 
despesas com inativos poderão ser realizadas dentro da 
parcela dos 40% do FUNDEF. 

 
Foram prejudicadas cinqüenta e uma emendas, 

sendo elas as de números 06, 07, 08, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 
65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77 e 78 por ferirem algum 
aspecto legal conforme relato abaixo. 

 
A emenda de nº 27  foi prejudicada por colidir 

com o art. 7º da lei federal 4320. 
 
As emendas de nºs 33, 41, 55, 70, 71 e 77 foram 

prejudicadas por estarem incompreensíveis. 
 
As emendas de n ºs 06, 07, 08, 11, 12, 13, 21, 22, 

23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 
72, 73, 74, 78 foram prejudicadas por que o art. 2º do 
PL/071 estabelece que as metas e prioridades constarão da 
LOA/2004 e serão compatíveis com o PPA 2004-2007 e 
por se tratar de emendas ao orçamento e PPA (plano 
plurianual).  

 
No sentido de cumprir efetivamente o nosso papel 

de parlamentar, portanto representante dos anseios da 
população, e ainda na finalidade de desenvolvermos o 
melhor para o Estado do Espírito Santo, somos pela adoção 
do seguinte: 

 
 

PARECER Nº 007/2003 
 
À COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela aprovação do Projeto de 
Lei Nº 71/03, na sua forma original. 

 
SALA DAS COMISSÕES, 30 de junho de 2003; 

 
EDSON VARGAS  PRESIDENTE e RELATOR 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
CARLOS CASTEGLIONE 

JOSÉ ESMERALDO 
MARCELO SANTOS 

CLÁUDIO THIAGO – (Contra) 
HELDER SALOMÃO – (Contra) 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 
RELATÓRIO 

 
 A presente Mensagem nº 51/03 encaminha 
emenda substitutiva ao Projeto de Lei nº 415/02 oriundo da 
Mensagem Governamental nº 311/02, que estima a Receita 
e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 
2003, foi lido e incluído na Ata da Sessão Ordinária do dia 
17.06.2003, e publicado no Diário do Poder Legislativo do  
dia 17.06.2003, às págs. 01 a 15. 

 
Chegou a esta Comissão no dia 18.06.03 para 

exame e parecer, sendo a matéria distribuída na sessão 
ordinária do dia 18.06.03, na qual fomos designados para 
relatá-la. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
Recebidas todas as emendas, no prazo legal, esta 

Comissão elaborou todos os estudos necessários com vistas 
a uma perfeita adequação de conteúdo. É de conhecimento 
geral  a excepcionalidade da tramitação deste Projeto de 
Lei, em razão de toda a série de problemas por que passou o 
Estado no mandato que se encerrou em dezembro de 2002. 

 
O Projeto de Lei então encaminhado a este 

Legislativo foi elaborado em total descompasso com a 
realidade financeira do Estado, sem manejo tecno-político e 
sem compromisso com uma administração conseqüente e 
responsável.  

 
A crise institucional instalada neste Estado 

comprometeu seriamente os próximos anos de Governo, 
sendo que, parcimônia, restrição financeira e orçamentária, 
economia, criatividade e  dinamismo serão expressões que 
estarão presentes em nossa realidade diária. 

 
Ao mesmo tempo, o Governo deverá adotar 

mecanismos eficientes de geração de receitas, com 
inteligência e cuidado para não engordar ainda mais a carga 
tributária para os setores produtivos. 

 
Levando em consideração todas essas situações, 

quase a totalidade das emendas apresentadas estão sendo 
rejeitadas por esta Comissão, respeitando-se o trabalho 
elaborado pela equipe do Planejamento do Governo do 
Estado que está acompanhando diuturnamente a execução 
orçamentária.  

O orçamento ideal, contemplando todas as 
perspectivas político-administrativas dos atuais agentes 
políticos estarão sendo configuradas no Orçamento para o 
exercício de 2004, que já está batendo às portas desta Casa. 
Nele sim poderemos incluir os nossos projetos, nossas 
proposições, e adequar a proposta do Executivo às 
demandas populares, organizadas, que são carreadas a este 
Legislativo em razão da nossa atividade institucional.  

 
Apenas algumas emendas estão sendo 

contempladas, aquelas absolutamente necessárias para 
ajustar a proposta do Executivo às necessidades do 
planejamento elaborado por alguns setores, que relataremos 
especificamente.  

 
De acordo com o art. 151, § 1º da Constituição 

Estadual, o Projeto de Lei recebeu 162 (cento e sessenta e 
duas) emendas, sendo que as de nºs  161 e 162 foram 
integralmente acolhidas. 
 
 As emendas de nºs 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 51, 
51 A , 71, 72, 74, 83, 84, 85, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,  112, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131,  132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158 e l59 foram rejeitadas  por esta 
relatoria, tendo em vista os entendimentos havidos 
anteriormente e a excepcionalidade do momento em que o 
Governo luta tenazmente para equilibrar as contas publicas. 
 
 As emendas de nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 
13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66,, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 
87, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 108, 113, 120 e 160 foram 
prejudicadas conforme citado a seguir: 
 
 As emendas de nºs. 01, 02, 11 e 113, foram 
prejudicadas porque o valor deduzido é maior que o valor 
citado na classificação orçamentária. 
 
 As emendas de nºs. 03, 04, 05, 06, 12, 13, e 103, 
foram prejudicadas por retirar recursos do elemento de 
despesa de pessoal (fere o dispositivo legal). 
 
 As emendas de nºs. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73,  75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88,  90, 91, 92, 94, 120 e 160 
foram prejudicadas por estarem tecnicamente incorretas. 
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 A emenda de nº. 108, foi prejudicada por estar 
tirando recursos da fonte nº 51 para a fonte nº 14, o que 
contraria dispositivo legal. 
 
 No sentido de cumprir efetivamente nosso papel 
de parlamentar, portanto representantes dos nossos anseios 
da população e ainda na finalidade de desenvolvermos o 
melhor para o Estado do Espírito Santo, dentro do limite 
que nos permite a atual conjuntura econômica, somos pela 
adoção do seguinte: 

 
 

PARECER Nº  008/2003 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela aprovação da Mensagem 
nº 51/03, que encaminha a emenda substitutiva ao Projeto 
de Lei Nº 415/02, oriundo da Mensagem Governamental 
311/02, na forma DAS EMENDAS ACOLHIDAS por esta 
Relatoria. 
 

SALA DAS COMISSÕES, 30 de junho de  
2003; 
 

EDSON VARGAS - PRESIDENTE 
CARLOS CASTEGLIONE - RELATOR 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
JOSÉ ESMERALDO 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO THIAGO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 145/03, de autoria do 
Deputado Robson Vaillant, que dispõe sobre a proibição de 
cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos 
estaduais a igrejas e templos de qualquer culto, foi lido e 
incluído na ata da Sessão Ordinária do dia 09.6.03 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 10.6.03, à 
página 1.318. 
 Em 11.6.03, o Deputado Carlos Casteglione 
formulou Questão de Ordem para ver interpretado  o artigo 
220 do Regimento Interno, a qual foi submetida a 
apreciação do Presidente que não a acatou. Sendo assim, a 
matéria teve sua urgência aprovada no dia 16.6.03, 
passando a tramitar desta forma a partir desta data. Recebeu 
pareceres orais da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade, e da 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, pela 
aprovação, com adoção de emenda. 

 Em pauta para discussão e votação, o projeto foi 
submetido à apreciação do Plenário, tendo sido aprovado na 
forma dos pareceres oral e favorável da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas, que opinou pela sua aprovação, 
acatando a emenda apresentada. Assim, foi a proposição 
enviada a esta Comissão para a elaboração de sua redação 
final. 
 É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Em cumprimento ao artigo 208 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600/91, deve o 
presente Projeto de Lei, ter sua redação final elaborada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, eis que foi aprovado em Plenário com adoção de 
emenda abaixo transcrita: 
 
Emenda Aditiva – Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 
 

“ Em sessenta dias o Poder Executivo 
regulamentará o presente Projeto de Lei”. 
 
 Na elaboração da Redação Final é permitida a 
apresentação de emendas para “evitar incorreção de 
linguagem, erros de técnica legislativa, incoerência notória, 
contradição evidente ou absurdo manifesto”, conforme 
disposto no artigo 211 do Regimento Interno. Portanto, para 
aperfeiçoar este Projeto de Lei apresentados algumas 
emendas que se referem ao uso de maiúsculas, uso de 
vírgulas e técnica legislativa, tonando-o mais objetivo e 
esclarecedor. Porém destacamos as seguintes: 

 
1 – Devido a inclusão da emenda ao Projeto de Lei nº 
145/03, foi dada nova numeração aos artigos. 
 
2 – Supressão da expressão “revogadas as disposições em 
contrário”, inserida no artigo 5º do Projeto de Lei nº 145/03, 
com base no artigo 9º da LCF nº 95/98 que especifica que a 
cláusula de revogação deverá enumerar as leis ou 
disposições legais revogadas. 
 

Pelo exposto, sugerimos aos membros desta 
Douta Comissão, a adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 90/2003 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL  ao Projeto de Lei 
nº 145/03,  que dispõe sobre a proibição de cobrança de 
ICMS nas contas de serviços públicos estaduais a igrejas e 
templos de qualquer culto, que terá a seguinte redação: 
 
REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 145/2003 
 

Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de ICMS nas contas de serviços 
públicos estaduais a igrejas e templos 
de qualquer culto. 
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º  Fica proibida a cobrança de ICMS nas 

contas de serviços públicos estaduais – água, luz, telefone e 
gás – de igrejas e templos de qualquer culto, desde que o 
imóvel esteja comprovadamente na posse das igrejas ou 
templos. 
 

Parágrafo único. Nos casos em que o imóvel não 
for próprio, a comprovação do funcionamento deverá se dar 
através de contrato de locação ou comodato devidamente 
registrado, ou ainda, da justificativa de posse judicial. 
 

Art. 2º São definidas, para efeito do artigo 1º, as 
contas relativas a imóveis ocupados por templos de 
qualquer culto, devidamente registrados. 
 

Art. 3º  Fica o Governo do Estado desobrigado a 
restituir valores indevidamente pagos até a data da vigência 
desta Lei. 
 

Art. 4º Os templos deverão requerer, junto às 
empresas prestadoras de serviços, a imunidade a que têm 
direito. 
 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a 
regulamentar a presente Lei no prazo de sessenta dias, a 
contar da data de sua publicação. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Reuniões, em 30 de junho de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

MARCELO SANTOS 
ROBSON VAILLANT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a  leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 

Parecer nº 93/2003, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação da Redação Final do Projeto de Lei nº 165/2003, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 058/2003, que 
introduz alterações na legislação do FUNDAP. Publique-se 

 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, pela 
ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos interstícios 
regimentais e publicação, para que o Parecer nº 93/03 da 
Comissão de Justiça, que acaba de ser lido, seja incluído na 
Ordem do Dia da presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– É regimental. 
 O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do  plenário.  

 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 73/03, de autoria do 
Deputado Robson Vaillant, pretende obrigar o Poder 
Executivo a publicar mensalmente no Diário Oficial todas 
as receitas e despesas em tempo real pela internet. 
 Em atendimento à solicitação da Diretoria 
Legislativa – DLPC, e nos termos da interposição do 
recurso pelo autor contra despacho denegatório do Senhor 
Presidente, apresentamos exame da matéria e parecer do 
relator. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria visa recuperar a confiança do 
contribuinte perante os órgãos públicos, além, do que, visa 
tornar transparente à ação governamental, incentivando a 
participação popular. 
 O projeto poderá prosperar conforme preceitua o 
art. 63, caput, da Carta Estadual, pois a iniciativa das leis 
cabe “ a qualquer membro ou comissão da Assembléia 
Legislativa,  ao Governador do Estado, ...” 
 Matéria em exame, o presente projeto é de 
iniciativa concorrente. 
 Por tudo isso, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção de seguinte: 
 

PARECER Nº 82/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho denegatório do recurso interposto 
pelo autor do Projeto de Lei nº 73/03, de autoria do 
Deputado Robson Vaillant, que visa obrigar o Poder 
Executivo a publicar mensalmente no Diário Oficial todas 
as receitas e despesas em tempo real pela internet. 

 
 Sala das Comissões, em 17 de junho de 2003. 

 
ZÉ RAMOS – Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 
ROBSON VAILLANT 

BRICE BRAGATO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o parecer nº 82/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 061/2003 
 

EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 
 

O Deputado infra assinado, na qualidade de líder 
do PSC e no uso de suas prerrogativas constitucionais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de 
Resolução nº 121/2003, de sua autoria, que altera 
dispositivos da Resolução nº 2.018/01, que institui a 
ouvidoria Parlamentar da Assembléia Legislativa. 

 
Sala das Sessões, em 25 de junho de 2003. 

 
DÉLIO IGLESIAS 

Líder do PSC 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o requerimento  nº 061/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTOS NºS 607 E 608/2003 

 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer mui respeitosamente a 
V.Ex.ª que seja inserido no anais desta Casa um VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES à MP Publicidade, pela vitória no 
Prêmio Abril de Publicidade, acontecido no dia 24 do 
corrente mês. 
 Requer ainda que este documento seja remetido, à 
todos os Funcionários, Colaboradores e Parceiros, na 
pessoa de seu Presidente Sr. Jean Pierre Debbané, no 
seguinte endereço: Rua D. Jorge de Menezes, nº 1305, 
Prainha, Vila Velha - ES CEP 29100-250. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de junho de 

2003. 
 

CÉSAR COLNAGO  
Líder do Governo 

HELDER SALOMÃO 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Junte-se. Em votação os requerimentos  nºs 607 e 608/03. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
 
 

REQUERIMENTO Nº 612/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente 
requerer a V. Exa., ouvido o Plenário, a inserção de VOTO 
DE CONGRATULAÇÃO AO POVO DO ESPIRITO 
SANTO, especialmente ao CENTRO CÍVICO 
RECREATIVO ESPORTE CLUBE ITAGUAÇÚ, pela 
passagem dos 50 anos de sua fundação. 

Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento ao homenageado através de seu presidente Sr 
Idebral Pinto Cordeiro no seguinte endereço: Rua 
Bernardino Monteiro, s/nº Rua Protaze Magevisky, s/nº 
Itaguaçú/ES – CEP: 29.690-000. 
 

Salas das Sessões, em 30 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o requerimento  nº 612/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 613/03 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, NA PESSOA DO SEU 
PROCURADOR CHEFE NO ESTADO, DR. 
ALEXANDRE ESPINOSA BRAVO BARBOSA; PELA 
FELIZ INICIATIVA DE REALIZAR O SEMINÁRIO 
“LAVAGEM DE DINHEIRO: REPATRIAMENTO DE 
RECURSOS PÚBLICOS DESVIADOS”. 
 A seriedade com que o assunto será tratado no 
evento epígrafe, está comprovado pela seleção dos temas e 
o nível dos palestrantes. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste, ao Exmo Sr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, 
no seguinte endereço: Rua Humberto Martins de Paula, 
350, sala 906 Enseada do Suá. Vitória – E.S. CEP 29055-
100. 

 
Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o requerimento  nº 613/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 614/2003. 
  
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª , ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES AOS CACHOEIRENSES 
PRESENTES E AUSENTES QUE ESTARÃO 
COMEMORANDO NESTE MÊS MAIS UM ANO DE 
SUA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E AO PREFEITO 
MUNICIPAL THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO, 
PELO DINAMISMO COM QUE VEM 
ADMINISTRANDO AQUELA PRÓSPERA “TERRA 
DO ITABIRA”. A BELA PRINCESA DO SUL DEU 
AO ESTADO E AO PAÍS FILHOS BRILHANTES 
QUE SÃO MOTIVO DE ORGULHO, TANTO PARA 
OS CACHOEIRENSES, QUANTO PARA TODO O 
POVO CAPIXABA, FACE ÀS SUAS AÇÕES 
DESTACADAS EM DIVERSAS ÁREAS: ARTÍSTICA, 
POLÍTICA, EMPRESARIAL, ETC. 
 Requer ainda a essa Presidência que transmita o 
teor deste ao Sr. Prefeito no seguinte endereço: Praça 
Jerônimo Monteiro s/n Centro. Caixa Postal 37, Cachoeiro 
de Itapemirim – E.S. CEP 29300-170. 
 
 Sala das Sessões, 24 de junho de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o requerimento  nº 614/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 615/2003. 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM A CÂMARA CAPIXABA 
DO LIVRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DO 
MÊS EM CURSO. O VOTO EM QUESTÃO SE 
JUSTIFICA PELA IMPORTÂNCIA QUE TAL 
INICIATIVA REPRESENTA PARA AS 
COMUNIDADES DA GRANDE VITÓRIA. 

Requer pois, a essa Presidência que transmita o 
teor deste, ao Sr. SÍLVIO DANTE FOLLI, Presidente da 
Entidade no seguinte endereço: Câmara Capixaba do Livro, 
Av. Carlos Moreira Lima 61, Bento Ferreira, Vitória – E.S. 
CEP 29050-850. 
 
 Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o requerimento  nº 615/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO - (ANSELMO TOSE) 
- Sr. Presidente, não há mais Expediente a ser lido.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Comunicamos aos Srs. Deputados que recebemos, nesta 
data, a  Mensagem 069/ 03 do Sr. Governador do Estado 
Paulo Hartung, apresentando emenda substitutiva ao 
Projeto de Lei nº 178/03, que se refere à Mensagem 064/03.  

Estamos dando o despacho: junte-se ao Projeto de 
Lei nº 178/ 2003, em 01/07/2003. 

Findo o Expediente, passamos ao Grande 
Expediente.  

Inicialmente o horário das lideranças é dedicado 
ao PT.  

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Helder 
Salomão, que falará em nome do Partido dos 
Trabalhadores. 

 
O SR. HÉLDER SALOMÃO – (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, vamos usar dez minutos do tempo que é 
destinado à Bancada do PT e vamos conceder os outros dez 
minutos, cinco para o Sr. Deputado Carlos Casteglione e 
cinco minutos para V.Ex.a, Sr. Deputado Claudio Vereza. 
 Neste dia 1º de julho estamos podendo 
acompanhar pela imprensa escrita duas medidas 
importantes que foram anunciadas pelo Governo Federal. A 
primeira medida, que é de grande alcance social e deverá 
trazer profundas modificações na economia brasileira, é o 
Programa do Primeiro Emprego lançado ontem na presença, 
inclusive, dos Governadores. O lema lançado pelo Governo 
Federal é: “Governadores abram suas portas para o futuro”. 
O maior foco do Programa Primeiro Emprego são os jovens 
de baixa renda.  

Lembramos que no mês de maio, por iniciativa da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, realizamos nesta 
augusta Casa de Leis uma audiência pública sobre 
Juventude e Primeiro Emprego. Tivemos nesta Casa uma 
belíssima participação de vários segmentos da sociedade. 
Esteve presente o Secretário da Juventude representando a 
Prefeitura Municipal de Vitória; representando o Governo 
do Estado recebemos a Sra. Raquel de Matos Lopes 
Gentilli, e representando o Governo Federal, o Sr. 
Maximiliano Nagl Garcez. Estiveram representando vários 
segmentos da juventude, estudantes, Pastoral da Juventude, 
representantes da Universidade, de escolas particulares, de 
escolas públicas, ou seja, tivemos uma bela participação 
neste plenário no mês de maio para discutirmos o primeiro 
emprego. Agora ficamos felizes ao ver que aquele 
programa que o Governo Federal anunciava durante a sua 
campanha eleitoral, a partir de hoje passa a ser realidade no 
nosso País.  

Ontem, em seu discurso, o Presidente Luís Inácio 
Lula da Silva, chamou a atenção para o fato do 
investimento do emprego ser muito mais barato do que a 
manutenção de um adolescente em uma Instituição como a 
Febem ou de um preso em uma penitenciária.  
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Sabemos que de fato é preciso investir em 
educação e sobretudo na geração de emprego para que 
tenhamos mais justiça social e para podermos distribuir 
melhor a renda no nosso País.  

Muito dinheiro hoje é gasto para sustentar as 
penitenciárias, as casas de amparo ao menor quando na 
verdade deveríamos estar prevenindo esses problemas 
investindo na geração de emprego.  

Ontem na reunião em Brasília os vinte e sete 
Governadores de Estado assinaram com o Governo Federal 
termo de cooperação para o primeiro emprego. Durante a 
solenidade o Presidente da República também assinou o 
projeto de lei que será encaminhado ao Congresso 
Nacional, destinando cento e trinta e nove milhões do 
Orçamento Geral da União para o referido projeto. 
Queremos repetir que já com o projeto que o Governo 
Federal encaminhará ao Congresso serão destinados cento e 
trinta e nove milhões para investimento no programa de 
primeiro emprego. 

O Ministro do Trabalho, Sr. Jaques Wagner, 
também presente ontem ao encontro, chamou a atenção 
para o fato de que empresas já ofereceram ao Governo seis 
mil empregos para jovens sem a necessidade de qualquer 
contrapartida, ou seja, no momento em que o Governo 
lança oficialmente o programa já se tem a notícia de que a 
iniciativa privada entendeu a dimensão e a importância 
social desse projeto e já ofereceu seis mil empregos para a 
juventude brasileira que ainda não teve acesso ao mercado 
de trabalho, sem que  o Governo precisasse dar a sua 
contrapartida. Pelas contas do Ministério do Trabalho será 
possível atingir duzentos e cinquenta mil empregos durante 
um ano.  E qual é a importância da juventude chegar ao 
mercado de trabalho? A importância é relevante para um 
País que vê a sua juventude no submundo das drogas, da 
violência. E é importante porque - especialmente a 
juventude que tem condições de chegar ao ensino médio, de 
passar pelos bancos escolares -  muitas vezes “amarga” 
grande tempo sem conseguir o ingresso e o acesso ao 
mercado de trabalho.  
 Ficamos animados com mais esse anúncio do 
Governo Federal e lembramos que esse programa visa a 
atender ao jovem de baixa renda  que estiver na faixa etária 
compreendida entre dezesseis e vinte e quatro anos. 
Portanto, essa medida vai contribuir de forma determinante 
para começarmos a construir uma nova realidade em 
relação ao primeiro emprego.  No Brasil hoje, e  em grande 
parte dos países do mundo, há dois problemas graves em 
relação ao emprego, sem contarmos com a falta de vagas 
para aqueles têm condições de produzir. Primeiro: é a 
dificuldade do jovem ter acesso ao mercado de trabalho; 
segundo: é a dificuldade das pessoas que passaram dos 
quarenta anos, que perderam o seu emprego, e não 
conseguem o seu último emprego antes da aposentadoria.   
 São desafios que o Governo Federal já começa a 
assumir e começa a sinalizar com medidas concretas, 
propostas que poderão melhorar muito a condição de vida 
do nosso povo. E é bom lembrar que hoje a juventude 
brasileira é a principal penalizada pelos problemas sociais. 
Em relação à violência, é só abrirmos os jornais para 
percebermos que todos os dias morrem assassinados, 
vítimas do crime, da violência, vitimas da sociedade 
perversa, os jovens que poderiam estar produzindo muito 
para o País. 

 Quando se cria um programa para beneficiar a 
juventude do nosso País, na verdade estamos investindo 
para salvar a  vida desse jovens e para fazer com que eles 
deixem o mundo da criminalidade, da violência, da 
marginalidade e possam se inserir positivamente no 
mercado de trabalho. É com muita alegria também que 
vimos o Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, 
assinando o termo de adesão do nosso Estado ao Programa 
Nacional do Primeiro Emprego. Temos a certeza de que 
com a colaboração dos Estados da Federação, com a 
colaboração de muitos municípios do nosso País e com a 
colaboração valiosa da iniciativa privada, teremos com 
essas parcerias uma realidade bem diferente nos próximos 
anos. 
 Está de parabéns o Governo Federal por essa 
iniciativa importante. Mas, também estão de parabéns os 
Governadores que aderem a esse programa, fazendo dele 
não um programa apenas do Governo do PT, mas um 
programa nacional,  do povo brasileiro e de todos aqueles e 
aquelas que acreditam que  a nossa juventude pode produzir 
muito mais do que  simplesmente a violência, a 
marginalidade e o consumo de drogas. A nossa juventude 
pode contribuir para que o nosso País  tenha índices 
positivos no esporte, na cultura, na educação, na ciência e 
tecnologia, no desenvolvimento econômico, ou seja, a 
juventude precisa de ter oportunidade para poder mostrar o 
seu potencial. E esse programa visa exatamente esse 
aspecto importante que relatamos  no nosso 
pronunciamento. 
 Queremos encerrar o nosso discurso  dizendo que 
o Presidente da República, Sr. Luiz Inácio  Lula da Silva, 
nessa mesma reunião com os Governadores, aceita criar o 
fundo para compensar os Estados.  Quem não se lembra e 
não sente na pele os problemas que vieram com a Lei 
Kandir? Quantos recursos os Estados brasileiros, 
especialmente, os Estados convocação para exportação e 
importação, como é o caso do Espírito Santo,  perderam por 
causa da Lei Kandir? E agora, o  Presidente  da República o 
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião com os 
governadores, atende um pedido que é uma das principais 
reivindicações dos governadores do Brasil, que beneficiará 
diretamente vários Estados. 
 Ressaltamos que essa medida do  Sr. Presidente 
da República beneficiará diretamente o Estado do Espírito 
Santo, um Estado com vocação para exportação e 
importação, um Estado que perdeu com a Lei Kandir, e, 
agora, com essa medida anunciada pelo Sr. Presidente da 
República, atendendo a uma antiga reivindicação dos 
governadores, devolverá aos Estados aquilo que foi tirado 
com a famigerada Lei Kandir, que trouxe alguns benefícios, 
mas trouxe prejuízos, e é preciso que esses prejuízos sejam 
reparados. E o Sr. Presidente da República, num ato de 
coragem, dá aos governadores a sinalização concreta de 
atender a essa reivindicação dos chefes dos Estados da 
Federação brasileira. 
 Isso mostra mais uma vez o compromisso do Sr. 
Presidente da República em cumprir o pacto federativo, 
fortalecer os Estados, estabelecer parcerias consistentes e 
garantir o desenvolvimento regionalizado, dando aos 
Estados condições de investir para resolver os seus 
problemas. Diríamos que nenhum presidente, em tão pouco 
tempo, na história recente do nosso país, fez tanto para 
devolver aos Estados, os recursos que foram tirados com 
reformas extemporâneas, feitas no governo passado. Então, 
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é motivo para entendermos e, acima de tudo, admitirmos o 
esforço que vem sendo feito pelo Governo Federal no 
sentido de trazer mais justiça fiscal e de distribuir melhor os 
recursos que, infelizmente, nos últimos oito anos acabaram 
ficando concentrados nas mãos do governo federal. 
 O governo federal tem que esse grande 
coordenador para que os Estados se desenvolvam, porque, 
na medida em que os Estados e Municípios conseguirem ter 
autonomia financeira, política e administrativa para 
administrar os seus problemas, temos a certeza de que serão 
melhores as soluções para os problemas da nossa nação. É 
assim que acreditamos que os problemas vão sendo 
resolvidos na medida em que a vontade política se traduz 
em atos concretos. 
 Em nome da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, cedemos os minutos finais do nosso 
pronunciamento ao Sr. Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR.PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas, Sr. Deputado Helder Salomão  V.Ex.a 
discorreu, hoje, em seu pronunciamento sobre as ações do 
Governo Lula na questão de geração de emprego e também 
no atendimento a reivindicação dos governadores feita 
ontem em Brasília. 

Dando prosseguimento ao discurso de V.Ex.a, 
falamos também de uma ação muito importante realizada 
pelo Governo Lula, recentemente, que trata da questão do 
plano safra, para agricultura familiar 2003/2004. 
 Este plano lançado recentemente coloca na 
agricultura familiar do Brasil algo em torno de cinco 
bilhões e quatrocentos milhões de reais; coisa jamais vista 
na história deste país, um volume tão grande de recursos 
para a agricultura familiar. Esse segmento importante da 
economia brasileira representa algo em torno de cada dez 
trabalhadores do campo, cerca de oito estão dentro deste 
programa, ou seja, em cada dez trabalhadores do campo, 
oito são pequenos agricultores, ou seja, agricultura familiar. 
 Esse tipo de agricultura ainda, entre tantos, é 
responsável, por setenta por cento da produção de feijão em 
nosso país. Algo que, com certeza demonstra ainda mais a 
importância desse setor para a agricultura brasileira. Uma 
agricultura que tem novas perspectivas em função do 
Programa Fome Zero. Certamente esse programa  
demandará, e muito, em nossa agricultura familiar. Por isso, 
tamanha importância dada pelo Governo Lula a esse 
programa.  
 Sabemos que é preciso produzir alimentos: arroz, 
feijão, mandioca, milho, trigo, para que possamos alimentar 
nossa população e com certeza cumprirmos a promessa que 
o Presidente das República Sr. Luiz Inácio Lula da Silva fez 
no seu primeiro discurso depois de eleito  que, ao final do 
seu governo cada cidadão brasileiro terá  direito a um prato 
de comida por dia, ou seja, estar alimentado. 
 Essa abordagem do  Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva marca, desde a sua eleição, o 
compromisso com o resgate social deste país. É preciso, 
antes de mais nada, combatermos a fome no nosso país. E o 
Programa Fome Zero, que vem sendo construído pelo 
Brasil afora, a começar pelo Nordeste, em breve chegará ao 
Estado do Espírito Santo e a grande parte do Brasil. Um 

Brasil empobrecido, que não tem direito ao mínimo 
necessário preconizado pela Constituição Brasileira. 
 Os programas de safra 2003/2004, no que diz 
respeito a agricultura familiar, nos fala claramente o 
compromisso do Governo Federal em relação a construção 
do Programa Fome Zero e do princípio previamente 
estabelecido pelo Sr. Presidente Lula. 

A seguir vamos discorrer um pouco acerca da 
essência desse programa, que além de valorizar, coloca 
mais recursos nos tradicionais programas do Pronaf, ainda 
cria programas importantes, que são  inovação do Governo 
Lula. O Pronaf Alimentos e um crédito especial para 
estimular a produção desses cinco alimentos básicos: arroz, 
feijão, mandioca, milho e trigo. Os agricultores que 
aderirem a esse programa, terão cinqüenta por cento a mais 
de crédito em relação a safra passada para a produção 
específica dessas culturas.  

Além disso, uma outra inovação que significa 
compromisso com a valorização da mulher no Brasil e 
principalmente da mulher trabalhadora rural, que a partir de 
agora poderá também acessar créditos de até cinqüenta por 
cento nos bancos, que são superiores aos investimentos, nos 
grupos C e D do Pronaf, para viabilizar projetos no campo. 
Essa é mais uma inovação do plano Safra 2003/2004, a 
mulher trabalhadora rural sendo valorizada pelo Governo 
Lula. 

O Sr. Deputado Helder Salomão no seu discurso 
abordou sobre o programa do 1º emprego para a Juventude. 
Sr. Deputado o Programa Pronaf para 2003/2004 cria uma 
linha de crédito especial para o jovem trabalhador rural. 

Srs. Deputados e Srs. Deputadas, temos certeza 
que é preciso valorizar o jovem trabalhador rural, para que 
ele tenha condições de dar continuidade a esse importante 
segmento da agricultura brasileira, que é o Programa da 
Agricultura Familiar. 

Além disso, cria ainda o Pronaf Florestal e o 
Pronaf-Pesca, que também quer valorizar esses dois 
importantes segmentos que são fundamentais na produção 
de mais alimentos para o nosso País. 
 O Governo do Partido dos Trabalhadores, o 
Governo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva tem 
implementado já no início deste segundo semestre políticas 
importantes que significarão o desenvolvimento da 
agricultura e da economia brasileira. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, passa-
se à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rudinho de 
Souza. 
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – Sr. Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Havendo S.Ex.ª declinado, concedo a palavra à Srª 
Deputada Fátima Couzi. 
 
 A SRª FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
informamos a todos a nossa ida a Muniz Freire junto com o 
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, e junto com o 
Secretário de Estado da Agricultura, Sr. Ricardo Ferraço. 
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Também nos acompanhou naquela viagem os Srs. 
Deputados Carlos Casteglione e Anselmo Tose. Tivemos 
muito prazer de receber em nosso reduto político esses dois 
Deputados, porque foi de lá que esta Parlamentar voltou 
para esta Casa com a urna cheia de votos e voltará 
novamente daqui a quatro anos, se Deus quiser. 
 O assunto em Muniz Freire do Sr. Governador do 
Estado foi extremamente importante. S.Ex.ª assinou um 
decreto diminuindo o ICMS do leite. O Estado do Espírito 
Santo como um todo possui hoje aproximadamente setenta 
mil pessoas trabalhando direta ou indiretamente com a 
pecuária do leite.  
 Nós, que somos do Interior, estamos nesta Casa 
com muita honra representando aquele povo, em especial o 
povo do Caparaó. Ficamos muito feliz com o Sr. Paulo 
Hartung no momento em que assinou a redução do ICMS 
do leite, o que trará benefícios imensos para a nossa região. 
A medida vai gerar empregos, vai aquecer a nossa 
economia, vai estimular o homem do campo; enfim, a nossa 
satisfação foi muito grande naquele evento em Muniz 
Freire. 
 Aproveitamos a oportunidade para pedir o apoio 
de todos os Srs. Deputados e Deputadas desta Casa a um 
requerimento que estamos redigindo, endereçado ao 
Presidente Nacional do Ibama, solicitando uma gerência 
para o Parque Nacional do Caparaó pelo lado do Espírito 
Santo, mais precisamente para o distrito de Pedra Menina. 
Esperamos contar com a assinatura de todos os 
parlamentares desta Casa para que possamos colocar 
naquele parque pelo lado do Espírito Santo um gerente 
ligado ao Ibama, uma fiscalização maior e, porque não 
dizer, até mesmo uma Polícia Ambiental para a preservação 
da maior riqueza que este Estado tem, que é o Parque 
Nacional do Caparaó. 

Gostaríamos de contar com o apoio do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida e dos Deputados da região do 
entorno do Caparaó no sentido de que o gerente nacional do 
Caparaó fique no lado do Espírito Santo. Setenta por cento 
do parque nacional está no Espírito Santo e é gerenciado 
por Minas Gerais. Já tem nove anos que estamos nessa luta 
e esperamos contar com o apoio dos demais Deputados 
desta Casa, do nosso Presidente, que é uma pessoa muito 
ligada ao meio ambiente. 

Estamos preparando esses documentos e 
gostaríamos de contar com uma comissão de Deputados 
para ir conosco a Brasília, para que possamos ser 
respeitados, porque o Parque Nacional do Caparaó nos 
pertence. A maior parte do parque está no nosso Estado. 
Inclusive, o Sr. Governador Paulo Hartung semana passada 
brindou-nos com uma visita ao Pico da Bandeira pelo lado 
do Espírito Santo. Convidamos todos a fazer uma visita ao 
Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo. 

Hoje, pela manhã, estivemos na Funasa e também 
entramos em contato com a Cesan, junto com lideranças de 
Pedra Menina, porque estamos muito preocupada com a 
questão do saneamento básico daquela região do Caparaó, 
com a água, o resíduo sólido e o esgoto. Está crescendo 
muito o fluxo de turistas, principalmente de Minas Gerais 
na região pelo lado do Espírito Santo. Não temos na Pedra 
Menina saneamento básico e estamos reivindicando, através 
da Cesan, um projeto imediatamente para atender não só ao 
povo daquela região, mas também ao fluxo de turistas que 
visita o Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo.  

Essa luta  é de todos que acreditam e querem a 
preservação do meio ambiente. Essa luta é de Dalva Hingel, 
é do Consórcio, é dos Prefeitos dos municípios do entorno 
do Caparaó, é do Sr. Governador Paulo Hartung, é do nosso 
Secretário Luiz Fernando Schettino, é dos nossos 
Deputados e é desta Deputada, que é daquela região e está 
nesta Casa no seu terceiro mandato lutando bravamente 
para melhorar a qualidade de vida daquela gente. E sem 
saneamento básico é impossível fazer turismo ecológico e 
rural na nossa região. 

Convidamos os Srs. Deputados a subir o Pico da 
Bandeira conosco. Convidamos o Sr. Deputado Anselmo 
Tose, que gosta muito desse tipo de aventura, para verificar 
as belezas naturais da nossa região. Inclusive, Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, estamos cadastrando as 
cachoeiras e nascentes da Região do Caparaó. Se S.Ex.ª 
tomar um banho nas cachoeiras do Caparaó voltará 
renovada com aquela água maravilhosa, com o corpo e a 
alma renovados pelas belezas. É um lugar belíssimo e 
místico. Inclusive o Sr. Deputado Carlos Casteglione 
também está convidado, pois voltará com outra cabeça. 
Voltará com a cabeça maravilhosa. 

 
O Sr. Carlos Casteglione – Srª Deputada, não 

entendi a questão da cabeça. Explique-nos. 
 
A SRª FÁTIMA COUZI – V.Exª conhece o 

Caparaó? 
 
O Sr. Carlos Casteglione – Muito. 
 
A SRª FÁTIMA COUZI – É a pureza do 

Caparaó. É isso que queremos, que V. Exª volte com aquela 
pureza, com aquela tranqüilidade na cabeça para que juntos 
possamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento do 
Espírito Santo, dando ao Sr. Governador Paulo Hartung, 
pelo desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, dando 
ao Governador  Paulo Hartung e a esse Estado belíssimo, 
maravilhoso, a condição de cada vez mais poder melhorar, 
não só a nossa qualidade de vida, mas também melhorar a 
nossa cabeça.  
 Tenho certeza de que todos que visitam o Caparaó 
voltam de lá completamente reformados  pela beleza da 
natureza. É evidente que lá tem o dedo de Deus. É um dos 
lugares mais bonitos do Brasil e que precisa ser valorizado. 
Contamos com o apoio desta Casa a partir do segundo 
semestre.  
 Sr. Deputado Claudio Vereza,  façamos uma 
visita coletiva ao Caparaó, que possamos ir de ônibus. 
Oferecemos com muita humildade, um jantar à todos os 
Srs. Deputados e Srªs Deputadas, na nossa região, para que 
possamos fazer uma visita in loco, na entrada do Pico da 
Bandeira pelo Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo Tose. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
devemos concordar com a Srª Deputada Fátima Couzi, com 
seu entusiasmo, porque a beleza daquele patrimônio 
cultural, às vezes, nem sempre tão valorizado pelo homem é 
fantástico e cabe a nós Deputados, de fato, preservar e 
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adequar aquele patrimônio para visitação e para que as 
pessoas possam contemplá-lo. 

Ontem, participamos da 2ª reunião do Fórum de 
Desenvolvimento Regional e Sustentável da Bacia do Rio 
Itabapoana, Projeto Managé, que na concepção indígena 
significa “reunião do povo, reunião com o povo”, no qual 
nós e o Sr. Deputado Carlos Casteglione representamos o 
Legislativo capixaba. 

Esse Fórum contou com a presença de 
parlamentares do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do nosso 
Estado, prefeitos, vereadores, representantes da 
Universidade Federal Fluminense e de outras instituições, 
totalizando dentro deste projeto, dezoito municípios que 
estão sob a influência do Rio Itabapoana. 

Estamos convencidos de que o parlamento precisa 
estar engajado nesses debates afinal, a solução para o 
desenvolvimento dos municípios brasileiros passa, 
obrigatoriamente, Srª Deputada Fátima Couzi, por projetos 
que enfoquem a questão local, respeitem as peculiaridades 
de cada município, mas busquem com muita vontade 
política a integração regional. Por isso, queremos lançar 
algumas idéias sobre essa questão.  

Entendemos que um programa de 
desenvolvimento econômico conseqüente precisa ser um 
instrumento, um meio para incrementar e melhorar a vida 
da população, ou seja, deve ser capaz de encontrar soluções 
para os maiores problemas do ser humano, como a pobreza, 
a ausência de oportunidades econômicas, a carência de 
direitos, a precariedade das rendas, o não acesso ao 
alimento e ao consumo, as insuficiências dos serviços 
públicos. E é o que ocorre nessa região. É só observar os 
municípios capixabas que têm um dos menores IDHs do 
nosso Estado. Índice do Desenvolvimento Econômico. 

O desenvolvimento deve ter uma relação 
adequada com a democracia e com o correto exercício dos 
Poderes, direitos sociais e políticos dos indivíduos e grupos 
sociais, na perspectiva de ampliação do exercício da 
cidadania nas suas múltiplas dimensões política, 
econômica, social, cultural e etc. 

Uma nova concepção de desenvolvimento deve 
ter uma dimensão inclusiva e integradora, considerando as 
questões de gênero, raça  e idade na formulação de políticas 
de emprego e renda. Também deve estimular parceria entre 
a iniciativa privada, órgãos públicos municipais, estaduais, 
federais e instituição de ensino e pesquisa  como ocorre 
nesse projeto Managé. E o fórum desenvolvimento 
sustentável da bacia do Rio Itabapoana tem esse mérito, 
além de entender que não basta defender a preservação das 
bacias hidrográficas na questão dos recursos para a solução 
da escassez dos recursos hídricos, para a questão do 
saneamento que foi levantada pela Sra. Deputada Fátima 
Couzi.  

Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
é preciso criar mais do que isso, é preciso criar alternativas 
econômicas  e de melhores condições  de vida para as 
populações que vivem ao longo dessas bacias. Fazer isso é 
pensar no futuro conjugando desenvolvimento econômico  
com preservação do meio ambiente, garantia de saúde, 
educação, lazer e oferta de serviços públicos de qualidade.  

É necessário articular e potencializar as vocações 
econômicas regionais, integrando municípios e cadeias 
produtivas, criando mecanismos adequados de 
financiamento e fomento da produção e da qualificação da 
mão de obra para as pequenas e médias empresas, 

especialmente do agronegócio. Nesse caso específico do 
projeto Managé pois as potencialidades econômicas daquela 
região estão ligadas  ao agroturismo, à fruticultura e à 
piscicultura voltadas para a produção familiar  e com 
grande possibilidade de políticas cooperativistas.  

Defendemos atenção especial à estruturação, 
articulação e integração das cadeias produtivas regionais 
garantindo-lhes orientação  e apoio logístico do poder 
público, desenvolvendo formas de agregar valor aos 
produtos, melhorando seus preços, os índices da economia e 
consequentemente  os valores sociais.  
 Desenvolvimento e bem estar também se 
completam  com o fortalecimento do mercado interno e 
com o aumento das exportações, medidas que podem  e 
devem ser combinadas. A idéia da sustentabilidade hoje  já 
está incorporada aos discursos. Devemos, agora, aplicá-la 
todos os dias assumindo-a como compromisso  
irrenunciável com o futuro dos nossos filhos e netos, com o 
futuro do ser humano. 
 Por último, Sr. Presidente, a sustentabilidade do 
desenvolvimento deve buscar o estabelecimento de uma 
relação  adequada entre as necessidades humanas e a 
preservação e renovabilidade dos recursos naturais de 
nossas  reservas de água, de  nossas florestas, a fertilidade 
do solo com manejo adequado e a qualidade do ar.  
 Este é um resumo que gostaríamos de passar para 
os Srs. Deputados e para as pessoas que estão nos ouvindo 
através da TV Assembléia sobre a 2ª Reunião do Fórum  da 
Bacia do Rio Itabapoana que influencia, conforme falamos, 
dezoito municípios dos quais nós e o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione somos representantes nesta Casa. É um projeto 
muito interessante, já reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas que vai além da questão da preservação dos 
recursos hídricos tão-somente da água ou do saneamento, 
busca alternativas econômicas, busca trabalhar as 
potencialidades econômicas locais que se tem para que se 
possa levar a população à possibilidade de ter renda, 
emprego, enfim, ter um dinamismo econômico e social 
maior, para que aquelas pessoas possam viver melhor. 
 

O Sr. Helder Salomão – Vou ser disciplinado, 
quero falar somente trinta segundos. Na verdade o que 
precisamos hoje é rever o modelo de desenvolvimento que 
nos últimos anos foi muito ofensivo à natureza e também ao 
ser humano. Nosso maior desafio é construirmos um novo 
modelo desenvolvimento econômico sustentável, que tenha 
como preocupação à preservação da vida em todas as suas 
formas, que é a vida humana, é a natureza é a preocupação 
global com o equilíbrio do planeta e com uma vida de 
melhor qualidade. O nosso papel hoje, é começar a pensar 
nessa direção. Não dá mais para pensar em um 
desenvolvimento de forma desorganizada a curto prazo, 
sem planejamento, sem ouvir os atores sociais e também 
sem contemplar as necessidades da população que precisa 
ter qualidade de vida para se viver com dignidade.  

 
O SR. ANSELMO TOSE - Queremos chamar 

atenção do Sr. Deputado Gilson Amaro que preside a 
Comissão da Bacia do Rio Doce, a Bacia hidrográfica 
daquele importante Rio e do Sr. Deputado Paulo Foletto. 
Nessa reunião, inclusive, o Sr. Deputado Gilson Amaro  
esteve presente conosco. Esperamos que esse projeto 
Managé possa servir de modelo para o trabalho e melhorias 
das nossas Bacias hidrográficas com a inclusão econômica 
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e social das populações que vivem nessas localidades. 
(Muito bem!) 

 
A SRª . JANETE DE SÁ - Sr. Presidente, pela 

ordem. Recorro do despacho proferido por V.Ex.a em 
sessão anterior, do Projeto de Resolução nº 175, para que 
seja ouvida a Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Defiro o requerimento de V.Exª. 
À Comissão de Justiça, para os devidos fins. 
 
Concedo a palavra ao deputado Reginaldo 

Almeida. 
  
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, agradecemos a generosidade do povo de 
Cachoeiro de Itapemirim, através de seus representantes na 
Câmara Municipal, que na última sexta-feira, nos concedeu 
o título de cidadão cachoeirense. Agradecemos a Câmara de 
Vereadores, em particular ao Vereador Luizinho que fez a 
indicação do nosso nome para estar naquela cidade 
recebendo aquele título. Também agradecemos a forma 
cortês de como fomos recebidos pelo Presidente da Casa, o 
Vereador Juarez Tavares, pelo Prefeito da cidade,  nosso 
particular amigo, Ferraço. Portanto, deixamos registrados 
os nossos agradecimentos àquela população de Cachoeiro 
de Itapemirim, por ter nos honrado com aquela 
homenagem. 

Mais uma vez  a Comissão de Meio Ambiente 
desta Casa,  desloca-se do recinto da Assembléia 
Legislativa para estar acompanhando de perto os 
problemas, os assuntos relacionados e pertinentes à área da 
qual estamos trabalhando nesta Casa que é  a Comissão de 
Meio Ambiente, Agricultura e Defesa do Consumidor. 

Hoje tivemos a felicidade de estar acompanhando 
em visita da Comissão ao já famoso navio Victory 8B, que 
há alguns anos está na costa capixaba ancorado no Porto de 
Vitória, à espera de uma definição, de uma solução em 
relação ao seu possível afundamento. Estamos 
acompanhando atentamente,  desde o final da semana 
passada, quando mais uma vez levantou uma polêmica em 
torno do afundamento do navio e a Comissão do Meio 
Ambiente desta Casa não poderia ficar alheia a esse 
assunto. Hoje estivemos naquele local, acompanhado de 
alguns Deputados como os Srs. Geovani Silva e Edson 
Vargas para  fazermos  uma visita  às instalações do navio, 
até porque uma das condicionantes estabelecidas pelo 
IBAMA para que  a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, tivesse a autorização  para proceder, juntamente  
aos demais órgãos,  a operação de afundamento do navio, 
eram necessárias algumas etapas e dentre elas, o Projeto 
RAM estabelecido pela  Fundação Clean Up Day, estava 
uma primeira etapa que era a desinfecção e a limpeza do 
navio, para que ele pudesse dar garantias aos órgãos 
ambientais e que nenhum vestígio pudesse poluir  o nosso 
meio ambiente. 

Portanto,  estivemos acompanhando com o 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. Luiz Fernando 
Schettino. Fazemos menção da presença de uma comitiva  
de pessoas e autoridades que vieram da cidade de Guarapari 
e que estão acompanhando passo a passo esta operação. 
Tivemos  as presenças dos Srs.  Sandra Tedoudi, que ali 

esteve, Secretária de Turismo do Município;  do Secretário 
de Meio Ambiente; da Chefe de Gabinete da Prefeitura; do 
Vereador Marcos Borges, Presidente da Câmara Municipal; 
da Vereadora Neuza; do  Vereador  Raimundo; do 
Representante do Clube Diretor Logista, Sr. José Eustáquio; 
jornalistas da imprensa da TV Guarapari, da Rádio Gaeta; 
da Comunidade São Judas;  do Presidente da Associação de 
Moradores de Guarapari, Sr. Alberto e, também o  
Ludgério, Presidente da Colônia de Pescadores. Portanto, 
uma comissão de autoridades e pessoas ligadas a vários 
órgãos de Guarapari. Eles estiveram atentos à visita  e a 
reunião que tivemos na Secretaria de Meio Ambiente para 
discutirmos e  tirar dúvidas com relação e  esta operação. 

Portanto, a primeira etapa realizada no navio, 
onde existia a etapa de preparação da estrutura para que 
pudesse haver a operação do afundamento, plano de 
reboque até o naufrágio daquela embarcação. 

Estivemos ali tirando as dúvidas, principalmente, 
questionando o  Secretário de Estado de Meio Ambiente 
com relação à solicitação feita pelos órgãos ambientais que 
era o estudo de impacto ambiental que não tinha chegado as 
nossas mãos  e nem feito pela Secretaria. O Secretário, 
convenceu-nos dizendo que quando foi solicitado do Ibama  
a licença para  proceder o afundamento da embarcação,  
foram colocadas várias condicionantes que estão em nossas 
mãos e todas elas foram cumpridas pela referida Secretaria. 
Tendo em vista o cumprimento dessas condicionantes, 
estava  apto para que aquela operação fosse concluída.  

A Comissão de Meio Ambiente da Assembléia 
Legislativa, cumprindo o seu papel, está com a  palavra do 
Ibama, com a palavra da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e com a palavra da Capitania dos Portos que não 
existe risco nenhum nesta operação.  

Convencidos das  colocação feitas pelas 
autoridades presentes, voltamos a esta Casa para relatar da 
nossa visita  e vistoria,  hoje, pela manhã ao navio. Depois 
da reunião com o Secretário, já aliviados, solicitamos que 
isso se realize o mais rápido possível, porque o que era o 
risco ambiental, hoje, passa a ser um risco para o 
desenvolvimento econômico do nosso Estado,  porque se 
esse navio afundar onde se encontra, na Baia de Vitória ou 
mesmo na entrada do Canal de Vitória, paralisará toda a 
atividade portuária do nosso  Estado e não podemos ser 
irresponsáveis ao ponto de retardar essa operação. 
 
 O Sr. Geovani Silva – Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida, agradecemos o aparte concedido. V.Exª. já  fez a 
colocação que nós iríamos fazer, mas queremos ainda 
acrescentar que há um documento da Capitania dos Portos 
desde o dia 25 de abril, dizendo do perigo daquele navio 
afundar no local. 
 V.Exª  se lembra que tivemos  uma reunião lá e a 
nossa preocupação  era saber  o quanto o Governo estava 
gastando. Aquilo foi patrocinado por várias empresas que 
tem interesse realmente no meio ambiente e se acontecesse 
do navio afundar naquele local, o prejuízo  seria muito 
grande para o Estado, e até perigoso. Então, vamos pedir 
que as pessoas olhem com carinho, pois aquele navio nos 
parece que não atrapalhará e até ajudará  com relação à 
questão do turismo. Vamos olhar com mais carinho para 
não termos mais um prejuízo em nosso Estado, o que seria 
muito triste.  
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 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Queremos 
agradecer, desde já, a presença de V. Exa. que esteve nos 
acompanhando lá hoje como,  além de membro da 
Comissão de Meio Ambiente, também como Presidente da 
Comissão de Turismo. Ressaltamos que este projeto visa 
alavancar o turismo, principalmente naquele região de 
Guarapari, no litoral Sul.  
 
 O Sr. Edson Vargas – Nobre Deputado, 
estávamos um pouco aflito, com receio de terminar o tempo 
de V. Exa. nesta tribuna, porque não poderíamos de forma 
alguma deixar de fazer três rápidas observações. A 
primeira, é quanto ao Secretário do meio Ambiente,  Sr. 
Fernando Schettino, que tem demonstrado ser, com  
absoluta certeza, um dos melhores membros da equipe de 
Governo Paulo Hartung. É fantástico, responsável, 
dedicado, estava presente e tem acompanhado todos os 
trabalhos da Comissão do Meio Ambiente e, com certeza 
também dedicado às suas atividades como Secretário. A 
segunda é mais uma vez fazer menção da satisfação que 
esta Casa tem de ter V. Exa. como Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente. Tem dado uma demonstração de 
competência, de zelo, de dedicação à causa do meio 
ambiente do Estado do Espírito Santo. Está de parabéns a 
Assembléia Legislativa do Estado, porque V. Exa., além de 
tudo, tem levado para as comunidades aquilo que é preciso 
levar.  
 Por último, gostaríamos de fazer menção à placa 
que nós, Deputados, que aqui compomos de certa forma um 
grupo de pessoas ligadas à ala evangélica, colocaremos ali 
uma placa com a inscrição “Deus está aqui”, citando um 
texto bíblico que estará naquele navio, para que todas as 
pessoas, os pesquisadores do mundo inteiro que ali forem 
saibam que não há como nos esconder da presença de Deus, 
porque até ali no fundo do mar Ele está presente. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Concluindo 
a nossa fala, queremos tão somente dizer que não teremos 
como citar as condicionantes colocadas pelo IBAMA. 
Estamos de posse das doze condicionantes que aquele 
Instituto estabeleceu para autorizar esta operação à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Pela palavra do 
Secretário de Estado, Sr. Fernando Schettino, as doze 
condicionantes estão cumpridas para que aquela operação 
se realize. (Muito bem!) 
 
 O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, pela 
ordem! Recorro do despacho proferido por V. Exa. em 
sessão anterior, ao Projeto de Resolução nº 190/2003, para 
audiência na Comissão de Justiça, projeto esse sobre a 
criação da Rádio Legislativa FM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– É regimental o requerimento de V. Exa. 
 À Comissão de Justiça para os devidos fins. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilson 
Amaro. 
 
 O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
mais uma vez estamos debatendo e ouvindo os 
pronunciamentos dos Parlamentares desta Casa, o que 
muito engrandece nosso conhecimento, pela visão que 
temos daquilo que está afetando a nossa vida, 

principalmente, no Interior do Estado, com tantos 
problemas que vemos os produtores passarem e ficamos 
com pena, triste quando dizem que está faltando água. 
 Sabemos que o nosso sustento vem da agricultura, 
através do homem do campo e que é preciso, juntos, 
fazermos alguma coisa para que possamos continuar 
mantendo esses homens no campo, pessoas que nasceram 
no Interior, que aprenderam o trabalho da agricultura com 
seus pais, criando seus filhos. É preciso realmente que nos 
empenhemos  nessa luta, para não deixar continuar 
migrando para as grandes cidades esse povo humilde do 
Interior do Estado. 
 O Sr. Deputado Robson Vaillant sabe como é o 
sofrimento desse povo quando mudam do Interior para as 
grandes cidades, das dificuldades que têm para 
sobreviverem e muitas vezes saem  do campo sem ter uma 
profissão, sem mesmo saber o que encontrará pela frente na 
cidade. Isso nos deixa preocupados, porque são tantos os 
males que observamos que acontecem com essas famílias, 
como a falta de estrutura familiar, a falta de recurso 
financeiro para os pais criarem seus filhos com dignidade 
na cidade. E, lá no campo é tão fácil levar os recursos, que 
não precisam ser muitos e  fazem a felicidade  daquele 
povo. Tivemos nessa semana andando pelo Interior e 
ouvindo os reclames  de cada um. E sabemos que é possível 
melhorar a qualidade de vida daquele povo com poucas 
horas de máquina, observando o armazenamento de água, 
arborizando as nascentes. Sentimos que tudo isso deve ser 
feito com freqüência. 
Precisamos dar ao homem do campo a conscientização para 
que ele possa entender que a vegetação, que o resto de mata 
que ainda se encontra em nosso Estado são importantes 
para a sua própria sobrevivência. Observamos a 
necessidade de nos empenharmos  nessa luta, buscando 
formas através da CIPE, procurando encontrar nas grandes 
empresas parcerias objetivando levar recursos  para o 
homem do campo. 
 Ainda ontem, quando cheguei  em casa, a minha 
filha que é professora me mostrou umas cartilhas   que são 
fornecidas pela CST  às escolas e que tratam do meio 
ambiente, da proteção e do respeito à natureza. Achamos 
um trabalho importante para a educação ambiental nas 
escolas. Inclusive, temos um projeto de lei  aprovado nesta 
Casa de Leis que visa a inserção do ensino do turismo nas 
escolas. Mas, conversando com o Secretário de Estado da 
Educação, S.Ex.ª disse que  ao  se falar  na proteção ao 
meio ambiente, fica mais fácil a captação de recursos para 
esse projeto com a dimensão e apoio ao meio ambiente. 
 Tivemos este projeto de lei aprovado nesta Casa, 
o de inserir o ensino de turismo nas escolas. E conversando 
com o Secretário de Educação, S.Ex.ª considera que falta 
algo mais, que é falar na proteção do meio ambiente, pois 
fica mais fácil para se captar recursos para que possamos ter 
um programa, um projeto dessa dimensão do apoio ao meio 
ambiente. 
 Através desta Casa discutimos esta emenda e 
verificamos o que há de mais importante, neste momento, 
para que possamos dar essa conscientização no ensino 
fundamental, porque chega até o Interior do Estado. Lá nos 
colégios, as crianças e os adolescentes sairão já com o 
entendimento de que o respeito ao meio ambiente e a 
natureza é uma fonte de vida, é uma fonte de 
desenvolvimento, é uma fonte de pequenos negócios para 
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que eles possam continuar sobrevivendo na terra em que 
nasceram.  
 É preciso que alguém, que pessoas que têm esse 
conhecimento, também o Poder Público, levem isso adiante, 
para que possamos orientar, educar e mostrar para nossas 
crianças e adolescentes que é possível viver no Interior 
deste Estado, pois lá realmente observamos que há uma 
possibilidade de se ter uma qualidade de vida melhor, já 
que é lá que eles são acostumados a viver. 
 Estamos empenhados em defender o homem do 
campo, assim como cada Deputado defende aqui seu 
segmento: o Sr. Deputado Cabo Elson, um bravo que 
defende seus aliados, defende a sua Corporação, e o 
admiramos por isso. Precisamos estar atentos. Temos de 
observar toda a nossa história, as causas como um todo e 
buscar soluções. A migração do homem do campo para as 
cidades trazem problemas e depois temos de conviver com 
eles Assim temos dito. (Muito bem!) 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão do 
orador) – Srª Presidenta, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
assomamos a esta tribuna num dia em que, podemos dizer, 
medidas já estão tomadas e anunciadas pelo Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia de ontem, e 
nos trazem a certeza de que melhorias para a nossa 
população estão muito próximas de serem implementadas. 
 O anúncio do programa Primeiro Emprego  e o 
debate feito com os vinte e seis governadores que estiveram 
reunidos em Brasília com o Presidente da República, 
comprovam essa certeza de que teremos, em breve, muitas 
melhorias de vida para a nossa população. 
 Destacamos duas questões que têm a ver 
diretamente com o Estado do Espírito Santo. A primeira é o 
anúncio da criação do Fundo de Compensação da Lei 
Kandir. Todos sabem, e nos últimos anos isso tem sido 
falado no Espírito Santo que o nosso Estado é um dos mais 
prejudicados com a aprovação da Lei Kandir, porque somos 
um Estado de plataforma de comércio exterior, 
especialmente um Estado voltado para exportação. A 
grande maioria de nossas indústrias trabalham para 
exportação. Não somente as grandes empresas, mas outros 
setores como o de mármore e granito, como a fruticultura e 
até o setor moveleiro.  
 O Espírito Santo ficou nesses anos todos de pires 
na mão; ficou à mercê da boa vontade do Governo Federal 
em compensar as perdas que tivemos com essa Lei Kandir, 
que visou exonerar os produtos de exportação para que eles 
tivessem uma melhor performance no comércio 
internacional. O Espírito Santo ficou literalmente a ver 
navios nessa história. Os navios vem, levam os produtos e o 
ICMS que deveria ser revertido em serviço de qualidade à 
população não vem. Os produtos vão, mas o ICMS não 
vem. É lógico que o setor público fica enfraquecido no seu 
potencial de prestar serviços universais e de qualidade para 
a população capixaba.  
 As grandes empresas vem, exportam, geram 
seqüelas tremendas na área ambiental, na área  social, na 
área de infra-estrutura, na área da educação, da saúde, mas 
o Estado não tem a contrapartida do imposto.  

 O anúncio de que a reforma tributária vai criar um 
Fundo de Compensação da Lei Kandir, Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, é uma notícia alvissareira, 
muito positiva, pois para nós do Espírito Santo, e outros 
Estados que têm situação semelhante, isso pode significar, 
não vamos dizer a salvação, mas uma grande boa notícia. 
 O debate ontem com o Governadores não ficou só 
nisso, houve um acordo, um consenso em torno da 
destinação da contribuição de intervenção sobre domínio 
econômico, a tal da CIDE, que pouca gente conhece, nós 
mesmo conhecíamos muito pouco, que parte dessa 
contribuição virá para os Estados no sentido de 
investimento na área de infra-estrutura, especialmente das 
estradas.  
 Estamos, em nível nacional, com nossas estradas 
sucateadas, com ilhas de boas estradas, aquelas que foram 
privatizadas, mas o restante está em pandarecos, como dizia 
a minha avó, está tudo esburacado. Quem circula pelo 
Interior do Estado sabe muito bem que essa é uma das 
primeiras demandas da população dos municípios do 
Interior do Estado. Mas, não somente do Interior, temos a 
Rodovia Lindemberg, em Vila Velha, sempre a necessitar 
de tapa buracos, porque há anos não tem um recapeamento. 
A Darly Santos, rodovia estadual de poucos quilômetros, 
não passa de oito, está esperando a duplicação. A circulação 
de caminhões que levam e trazem carga do Porto de 
Capuaba é imensa. Estão aí, ainda, na Grande Vitória, a 
duplicação do contorno de Vitória, a construção da Rodovia 
que liga a Darly Santos com a Ceasa, estão aí a esperar 
anos, já projetados no papel mas não há recursos suficientes 
para a implementação dessas estradas.  

Então, queremos também saudar esse acordo, por 
consenso, de que o relator, Sr. Deputado Virgílio 
Guimarães, deverá acolher essa proposta dos Governadores 
de que parte da CIDE será distribuída para os Estados para 
que os recursos sejam aplicado em infra-estrutura e 
especialmente em estradas. 
 O dia de ontem, 30 de junho, e o dia de hoje, 1º 
de julho, foram muito positivos na política nacional com 
esses anúncios de um programa concreto que já vai sendo 
implementado, o Primeiro Emprego; e essas possibilidades, 
com a reforma tributária, que garantirão recursos para os 
Estados. 

Dizíamos ontem que no pacto federativo os 
Estados ficaram, especialmente nos últimos oito anos, 
esvaziados na sua possibilidade de realizar políticas 
públicas de qualidade para os seus moradores.  

Entendemos que a reforma tributária pode 
repactuar a Federação brasileira garantindo recursos 
também para os Estados para que aí, sim, tenhamos 
condições melhores nas finanças dos Estados brasileiros, 
para que tudo isso se reverta em serviços concretos, seja em 
infra-estrutura, seja na área social.  

É uma saudação que fazemos. Os Srs. Deputados 
Helder Salomão e Carlos Casteglione, que já abordaram 
esse assunto em seus pronunciamentos, mas queremos 
enfatizar que o Governo Lula começa a apontar programas 
bem concretos além do programa “Fome Zero”, no sentido 
de atender aos anseios da população brasileira. 

Queremos, ainda, nestes dois minutos finais que 
nos falta, abordar as discussões do orçamento para 2003. 
Um orçamento apertado, um orçamento ainda em condições 
muito precária e frágil, sobrando praticamente nada para 
investimentos e por isso nós, Deputados, abdicamos de 
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apresentar e brigar por emendas de pequena monta, Sr. 
Deputado Rudinho de Souza, porque não há recursos 
suficientes para investimentos de origem nos Municípios. É 
legítimo que os Srs. Deputados apresentem essas emendas, 
mas poderiam ficar inócuas, poderiam ficar letra morta na 
Lei Orçamentária porque não há folga para investimento.  

No próximo ano, com esses recursos que a 
reforma tributária está anunciando e com a melhoria das 
condições de finanças do Estado, poderemos, sim, ter 
emendas parlamentares com garantia de que serão 
executadas pelo Governo Estadual em 2004.  

Queremos dizer que o Poder Legislativo 
contribuiu imensamente para que a peça orçamentária, que 
devemos votar hoje na sessão extraordinária, ela seja 
bastante equilibrada. E havia ainda uma pendência do Poder 
Judiciário e nós do Legislativo compreendendo essa 
situação, resolvemos dar a nossa parcela para que a área de 
custeio do Judiciário ficasse equilibrada e não tivesse 
problemas.  

Ficamos com uma redução de oito por cento em 
relação à execução orçamentária do ano 2002. Ficamos 
abaixo do que foi executado o ano passado; e é o único 
Poder que ficou com orçamento abaixo da execução 
orçamentária de 2002, sem que isso enfraqueça as nossas 
condições de execução orçamentária, porque tivemos 
medidas de redução de despesas que permitem o equilíbrio 
nessas contas.  

Foi um trabalho difícil, esse final de discussão do 
orçamento, mas podemos dizer que o Legislativo cumpriu 
com seu papel no sentido de contribuir para a reconstrução 
do Estado do Espírito Santo. 

Para finalizar, Srª. Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas, se V.Exª. nos permite, dizer que cerca de dez por 
cento do orçamento  de 2003 serão gastos com despesas do 
exercício anterior; cerca de oito milhões de reais estamos 
gastando com contas do Governo anterior, da Mesa 
Diretora anterior. Uma folha de dezembro já nos custou três 
milhões e quatrocentos. Só a folha de dezembro, que não 
foi paga pela Mesa anterior. E mais outros, cerca de dois 
milhões para outras despesas na área de pessoal, que ainda 
estamos em  negociação com os representantes dos 
servidores da Casa. 
 
 O Sr. Edson Vargas -  É louvável a atitude de 
V.Exª. em dar essas explicações, mas o povo do Espírito 
Santo bem conhece a lisura e a competência de V.Exª. à 
frente desta Casa. Portanto, todos somos sabedores de que 
esta Casa está sendo administrada de forma competente e 
séria.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado, 
Deputado, V.Exª, que é da Comissão de Finanças, tem 
acompanhado todo esse debate. Temos certeza de que 
V.Exª. também contribuiu para esse entendimento, ocorrido 
na hora da votação do  parecer do Relator do Orçamento 
para 2003. (Muito bem!) 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Délio Iglesias. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Edson 
Vargas. 
 

 O SR. EDSON VARGAS - (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas,... 
 
 O Sr. Rudinho de Souza - É só para pedir ao  
Presidente,  Sr. Deputado Claudio Vereza, que olhe com 
carinho os onze por cento de reposição salarial dos 
funcionários desta Casa, que estão com os seus salários 
defasados há mais de oito anos. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Saudamos  a todos. 
Certamente o assunto que hoje tem se discutido nos 
corredores da Assembléia, perante a opinião pública, na 
sociedade em geral diz respeito à aprovação na Comissão 
de Finanças do orçamento do Estado e da Lei de Diretrizes 
Orçamentária que também foi aprovada na Comissão de 
Finanças.  

Já fizemos este pronunciamento na Comissão de 
Finanças, mas reiteramos o nosso testemunho do que 
pudemos perceber durante esses dias, que foi angustiante 
para nós, especialmente no que diz respeito à análise, à 
avaliação das emendas dos deputados ao Orçamento Geral 
do Estado. A aflição foi muito  grande  porque cada um de 
nós tínhamos o desejo de inserir nesse orçamento algumas 
emendas que poderiam contemplar as nossas regiões, os 
nossos municípios; emendas que poderiam contemplar 
setores da atividade, setores importantes que há muito estão 
sendo penalizados, prejudicados por administrações 
anteriores, que na elaboração dos seus orçamentos não 
existia planejamento, apenas contemplavam vontades, 
desejos pessoais e alguma pouca técnica, mas de fato não 
contemplavam um planejamento eficiente, eficaz como 
agora está sendo feito para o Estado do Espírito Santo no 
Governo Paulo Hartung. 

Pudemos presenciar na sua equipe técnica, 
sobretudo no Secretário de Planejamento, Sr. Guilherme 
Dias, o zelo, a competência e, é claro, em determinados 
momentos tendo que “jogar um pouco duro”, porque se 
dependesse da vontade, do desejo de todos nós, estaríamos 
incluindo ali um sem-número de emendas - como já 
dissemos - que beneficiariam os nossos municípios, as 
nossas regiões. Mas pudemos ver na equipe de Governo a 
preocupação de não fazer um orçamento, como o Secretário 
mesmo tem dito, “faz de conta”, um orçamento que de 
repente é feito sem o desejo efetivo de cumpri-lo, ou um 
orçamento que não se sabe se poderá ser cumprido. 
Pudemos contemplar isso.  

Vimos também nisso tudo a coragem, a 
habilidade do Líder do Governo, Deputado César Colnago. 
Vimos sua aflição quando setores importantes, como por 
exemplo o Ministério Público que também pleiteou, e com 
muito propriedade, emendas que pudessem contemplar essa 
esfera de Poder tão importante -...  Acompanhamos o Líder 
do Governo, sofremos juntos, porque ao esmiuçar o 
orçamento podíamos observar que ele foi o mais enxuto 
possível. Não continha gorduras que pudessem ser cortadas 
de um lado para incluir em outro local, exceto aquilo que 
com muito sacrifício foi feito em relação à Assembléia 
Legislativa e também à própria esfera do Governo. Não 
havia de fato possibilidade de contemplar ali as emendas 
que os Srs. Deputados estão fazendo.  

Fazemos este pronunciamento porque temos 
recebido por parte da imprensa alguns questionamentos e 
sabemos que amanhã ela estará fazendo uma matéria a 
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respeito desse assunto. E queremos aqui garantir, como 
presidente da Comissão de Finanças, como alguém que 
milita na área de finanças há vinte e três  anos, que naquela 
peça orçamentária não continham elementos que pudessem 
contemplar a viabilidade da  inclusão  de emendas dos 
nossos queridos Deputados. Não havia essa possibilidade. 
Tanto que muitos de nós não apresentamos emendas. Nós 
também não apresentamos porque não víamos condição de 
fazê-lo. 

Portanto, foi sábia a decisão do Líder do Governo, 
mas especialmente do relator da peça orçamentária. Foi 
sábia a sua decisão de não acatar nenhuma  emenda dos 
Deputados. Mas sábia também foi a decisão de S. Exa. 
quando na verba de contingenciamento fez uma emenda  
proporcionando uma abertura para que, ocorrendo alguma 
situação de desconforto financeiro de qualquer órgão, tanto 
do governo quanto dos outros poderes, seja possível fazer 
emendas ou acréscimos e remanejamentos que possam 
contemplar a necessidade financeira desses órgãos.  

Quanto à LDO , há uma questão que queremos 
chamar a atenção dos colegas Deputados, porque na 
Comissão de Finanças também foi aprovada na íntegra a 
mensagem governamental, sem emendas, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.  
 Queremos primeiro reconhecer a soberania dos 
Deputados que têm todo o direito de tomarem suas 
decisões, mas conclamamos S. Exas. porque estaremos 
apresentando, no momento da aprovação da LDO no 
Plenário desta Casa, um destaque retornando as três 
emendas que havíamos acatado, pois são emendas que 
colaboram com o texto original do governo, são propostas 
de emenda que ajudam, que melhoram. Não são propostas 
que engessam, que criam dificuldades, que criam 
problemas, mas propostas que facilitam e ajudam ainda 
mais o processo de elaboração do próximo orçamento que 
virá para esta Casa no mês de setembro. Aí, sim, queremos 
um amplo debate, ampla discussão com os Srs. Deputados 
para que possamos contemplar os setenta e oito municípios 
do nosso Estado, contemplar a Saúde, a Educação, o 
Transporte, enfim, todos os setores da atividade pública que 
requerem investimentos e recursos financeiros. 
 Fizemos um apelo ao Sr. Deputado Marcelo 
Santos, e de público mais uma vez reiteramos, no sentido de 
que S.Exª que votou, até por uma necessidade de rejeitar 
aquelas emendas, por um objetivo maior, agora, 
conseguindo-se o êxito de toda operação que foi a 
aprovação das emendas feitas na peça orçamentária pelo 
Deputado César Colnago, gostaríamos de contar com o 
apoio dos Deputados no sentido de acatarem aquelas 
emendas para darmos uma demonstração ao povo do 
Espírito Santo de que esta Casa tem membros que pensam, 
que agem e que atuam no momento certo para melhorar o 
que já vem bom, mas que pode ser melhor ainda, por parte 
do Executivo. (Muito bem!) 
 
 O SR.PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Findo o tempo destinado aos Oradores Inscritos, passa-se 
à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 

165/2003, oriundo da Mensagem Governamental nº 

058/2003, que introduz alterações na legislação do 
FUNDAP. 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 173/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, de concessão de título de cidadão espírito-
santense ao Sr. Antônio Francisco Moraes Macedo. 
Publicado no DPL de 25.06.2003. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 172/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, que concede o título de cidadão espírito-santense 
ao Sr. José Falcão de Oliveira. Publicado no DPL de 
25.06.2003. (COMISSÃO DE JUSTIÇA) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 96/2003, da Mesa Diretora, que declara 
de Utilidade Pública a Associação de Idosos do Município 
de Viana – A.I.V.I. Publicado no DPL de 15.05.2003. 
COMISSÕES DE JUSTIÇA,   DE  ASSISTÊNCIA  
SOCIAL   E  DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 107/2003, da Mesa Diretora, que declara 
de Utilidade Pública a Associação das Pessoas com 
Deficiência e Amigos de Iconha – A.D.E.F.A.I. Publicado 
no DPL de 20.05.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA,  
DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL   E  DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º  139/03, da Mesa Diretora, que concede 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Rodney Rocha 
Miranda. Publicado no DPL de 03.06.2003. (COMISSÃO 
DE JUSTIÇA) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei nº 277/2002, do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, que denomina “João Manoel Menegheli” a nova 
ponte do Município de Colatina. Publicado no DPL de 
12.06.2002. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 180/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, que concede  título de cidadão espírito-santense 
ao Sr. Cláudio Humberto Vereza Lodi. Publicado no DPL 
de 26.06.2003. (COMISSÃO DE JUSTIÇA) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 179/2003, do Deputado Marcelo Santos, 
que concede  título de cidadão espírito-santense ao Sr. José 
Eduardo de Barros Dutra. Publicado no DPL de 26.06.2003. 
(COMISSÃO DE JUSTIÇA) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Resolução nº 148/2003, da Mesa Diretora, 
dispondo sobre o valor da bolsa de complementação 
educacional. Publicado no DPL de 10.06.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS) 

 
Votação adiada, em 2º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 11/2000, do Deputado Luiz 



1767 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 02 de julho de 2003 

 

Carlos Moreira, tornando obrigatório, para detentores de 
cargos  políticos  e  gestores  políticos,  a  realização de 
exame toxicológico. Publicado no DPL de 15.08.2000. 
Parecer nº 366/2000, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicado no DPL de 06.11.2000. 
Aprovada em 1º turno em 18.06.2003. (Matéria 
desarquivada e tramitando na forma do art.141, Parágrafo 
único, do Regimento Interno).   

 
Votação adiada, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 06/2003, do Deputado Helder 
Salomão, que altera a redação do caput do art. 229 da 
Constituição Estadual, concedendo gratuidade no transporte 
coletivo urbano às pessoas atendidas em programas oficiais 
de saúde. Publicado no DPL de 15.04.2003. Parecer nº 
64/2003 da comissão de justiça pela constitucionalidade,  
publicado no DPL de 25.06.2003. 

 
Discussão especial em 1º sessão, do Projeto de 

Lei n.º 050/2003, da Deputada Sueli Vidigal, que dispõe 
sobre a educação preventiva e atenção integral ao usuário 
de drogas. Publicado no DPL de 08.05.2003. 

 
Discussão especial em 1º sessão, do Projeto de 

Lei n.º 155/2003, do Deputado César Colnago, que declara 
de Utilidade Pública o Projeto Águia, do município de 
Linhares. Publicado no DPL de 17.06.2003. 

  
 O SR.PRESIDENTE-(CLAUDIO VEREZA) - 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 165/2003. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 173/2003. 
 Concedo a palavra ao presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados Gilson 
Gomes, Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo 
Musso, Luiz Carlos Moreira e Claudio Thiago. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Luiz Carlos Moreira. (Pausa) 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Srª 
Presidenta e demais membros da Comissão de Justiça, 
somos pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei nº 173/2003. (Muito bem!) 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES – Com o Relator. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS -   Com o Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO -  Com o Relator. 
 
 O SR. CLAUDIO THIAGO – Com o Relator. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR.PRESIDENTE-(CLAUDIO VEREZA) – 
Em discussão o Projeto de Lei nº 173/2003.  
 Concedo a palavra à Srª Deputada Sueli Vidigal. 
(Pausa)  
 
 A SRª SUELI VIDIGAL - (Sem revisão do 
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas, somos favoráveis ao Projeto de Lei nº 173/03, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio e outros , de 
concessão  de  título de cidadão espírito-santense ao Sr. 
Antônio Francisco Moraes Macedo. 
 Hoje utilizando deste espaço, assomo a esta 
tribuna para esclarecer alguns pontos que julgo ainda 
estarem obscuros para os Deputados que estão sendo 
analisados  pela Corregedoria desta Casa. 

Em primeiro lugar, quero falar ao Deputados que 
a minha posição com relação ao pedido de arquivamento do 
processo de V.Exªs. já era conhecido por todos, tanto 
através da reunião da Corregedoria, quanto pela imprensa, 
antes  mesmo dele ser levado para votação. 
 A minha manifestação contrária ao arquivamento 
aderiram os Deputados Carlos Casteglione e Claudio 
Thiago, sendo que esses poderiam da mesma forma aderir 
ao parecer da relatora, e ao que afirmo nenhum Deputado 
foi contatado por mim para votar contra ou a favor. Não 
tenho essa política de articulação. 

Creio que foi diante disso, que foi protocolado e 
lido no Expediente desta Casa um pedido de suspeição da 
minha atuação à frente dos trabalhos da Corregedoria. 
Pedido este oferecido pelo Deputado Gilson Gomes, ora 
investigado não apenas pela Corregedoria desta Casa, mas 
pelo Ministério Público e pela sociedade capixaba. 
 Ao pedir a minha suspeição para dar 
prosseguimento ao processo do qual é acusado de receber 
propina, o Deputado me julga impedida por ter sido pelo 
Prefeito da Serra, Sr. Sérgio Vidigal, acionado 
judicialmente.  É bem verdade que por ocasião da 
campanha eleitoral de 2000, o Prefeito Sérgio Vidigal  
entrou com   um processo na Justiça para se defender de 
calúnias e difamações que o então Deputado proferiu contra 
ele. 
 Não tenho o Deputado Gilson Gomes como 
inimigo pessoal e nem como amigo íntimo, sei separar o 
pessoal do profissional. “ E é bom que se registre” que até 
hoje não se conseguiu provar tais acusações. 

Por isso Deputado, é importante querer que se 
investiguem denúncias. Isso é necessário, para que as 
acusações sejam esclarecidas. Estou contribuindo para que 
não paire nenhuma dúvida sobre o vosso  envolvimento. 
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 É por entender que V.Exª., bem como os outros 
seis deputados têm o sagrado direito de defesa, o que lhe é 
facultado pela Constituição Federal, que gostaria de ver  ir 
adiante este processo.  

Sou novata na política sim, mas tenho consciência 
que devo respeitar a todos os meus colegas deputados e 
deputadas. E de forma alguma me curvaria ante a interesses 
pessoais ou ao poder econômico para estar prejudicando A, 
B ou C, principalmente aos meus nobres pares colegas 
Deputados eleitos pela população. 
 A minha consciência é o meu guia. Aliás, a 
consciência é quem nos observa o tempo todo, e a minha 
meta é que a dignidade e a respeitabilidade voltem a esta 
Casa de Leis.  

Quero frisar que antes de ser Presidenta da 
Corregedoria, antes mesmo de ser Deputada Estadual sou 
mulher, sou mãe e o que é mais importante, Deputados e 
Deputadas, sou cristã. Consigo avaliar toda a problemática 
que ora vivem seus familiares, seus filhos. Não estou aqui 
para julgar quem quer seja. Meu dever é unicamente 
conduzir o trabalho da Corregedoria de forma limpa e 
honesta, permitindo a vocês o direito de defesa. Ainda que 
fosse meu filho que ali estivesse, seria da mesma forma 
julgado com decência, com respeito, dado a ele o sagrado 
direito de defesa. 

Afinal, qualquer injustiça clama pelo 
esclarecimento e nunca pela camuflagem do problema. Por 
isso, a reação do colega me surpreende ao tentar o 
impedimento do andamento do processo, o Deputado só 
reforça as dúvidas e não o esclarecimento. 
 O voto do ódio a que o Senhor se refere – gostaria 
que a Televisão  me focalizasse e o Sr. Deputado- , porque 
agora, nessa oportunidade, todas as pessoas vão  poder 
observar se aqui, através da minha feição, sequer aparenta 
ódio -,  quando fala da minha manifestação contrária ao 
arquivamento do processo, não condiz com  a minha 
história de vida. A historia de vida é construída ao longo 
dos anos e todos sabem quem é quem. E todos sabem quem 
é Sueli Vidigal. 
 Meu compromisso como Deputada é primeiro 
com Deus e depois com a população capixaba que anseia 
por uma política decente. 
 Tenho dito, muito obrigada” 
 Sou favorável ao Projeto de Lei do Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
assomamos a  esta tribuna  para nos referi ao Projeto de Lei 
nº 173/2003, de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio 
e outros, de concessão de  título  de cidadão espírito-
santense ao Sr. Antônio Francisco  Moraes Macedo. 
Queremos justificar a ausência de S.Ex.ª, em função da sua 
enfermidade. 

Queremos deixar registrado que o Sr. Deputado 
Edson Vargas, acompanhado do Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Sr. Deputado Reginaldo Almeida, 
estiveram ao lado do “Navio Victory 8B", do qual tivemos 
oportunidade de trabalhar durante muito tempo, na 
Companhia Docas do  Espírito Santo, conhecida como 

Codesa, fazendo serviços de manutenção naquele navio, 
para que o mesmo não afundasse no local onde está. 
 O Navio “Victory 8B” é de suma importância 
para o turismo do Estado do Espírito Santo é também de 
grande importância para o desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. Quando a Capitania dos Portos atracou 
aquele navio, nos dolfes do Terminal de Vila Velha 
paralisou a receita do Porto de Vitória, proibindo que o 
Estado do Espírito Santo pudesse arrecadar mais. 

E hoje, com a participação da Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa, presidida pelo Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida – confessamos – não acreditávamos que 
V.Exª pudesse estar levando o trabalho a fundo como está 
levando hoje.  
 Aproveitamos a oportunidade para parabenizar o 
presidente da Fundação Clean Up Day que está organizando 
o afundamento do navio e preparou todo o projeto para que 
o mesmo pudesse estar no local onde será afundado e 
virando assim, um ponto turístico. 
 O Projeto de Lei nº 173/2003, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Antônio 
Francisco de Moraes Macedo, esse senhor que veio do 
sertão nordestino e parou no Espírito Santo mais 
precisamente em Campo Grande, Cariacica. Hoje, esta Casa 
aprova essa condecoração proposta pelo Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 Sabemos do orgulho que o Sr. Antônio Francisco 
de Moraes Macedo, mais conhecido como Ceará, de receber 
esse título da Assembléia Legislativa, que lhe confere e 
registra seu nome como cidadão espírito-santense pelo 
trabalho que vem prestando ao Estado do Espírito Santo, 
mais precisamente a Cariacica. 
 Mesmo na sua ausência o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio está de parabéns pois é o autor desse projeto de 
lei. Parabenizamos também o Sr. Antônio Francisco de 
Moraes Macedo, o Ceará, por ter sido aprovado hoje no 
plenário desta Casa de Leis o Título de Cidadão Espírito-
Santense. Temos certeza de que isso está dando muito 
orgulho ao Sr. Ceará. 
 
 O Sr. Geovani Silva – Lembramos a V.Exªs que 
amanhã, às 10h30min, o Ministro do Turismo estará 
presente no Palácio do Governo. Aproveitamos esta 
oportunidade para convidar todos os Parlamentares e nossos 
companheiros do PTB para estarem presentes na nomeação 
do Conselho de Turismo. Seria muito importante a presença 
de todos. 
 
 O SR. MARCELOS SANTOS – Sr. Deputado 
Geovani Silva, do PTB, quando o nosso partido, o PTB nos 
expulsou, conseguimos retornar ao mesmo através da 
Executiva Nacional do PTB capitaneado pelas mãos do hoje 
Ministro do Turismo, Sr. Walfrido dos Mares Guia, que 
teremos a honra de recebê-lo amanhã no Estado do Espírito 
Santo, principalmente a bancada do PTB. 
 Reforçando o convite do Sr. Deputado Geovani 
Silva convidamos a todos a comparecerem às 10h30min, no 
Palácio Anchieta, que estará dando posse ao Conselho de 
Turismo no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilson Gomes. 
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 O SR. GILSON GOMES – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
causou-me estranheza a atitude da Srª Deputada Sueli 
Vidigal. S.Ex.ª ao discursar nesta tarde tentou passar para a 
opinião pública, de forma distorcida, o que está sendo 
travado nesta Casa, mais precisamente na Corregedoria. 
 Não sei se a Srª Deputada Sueli Vidigal estudou 
ou se não teve a oportunidade de estudar como milhões de 
brasileiros, mas não requeri a paralisação do processo. 
Requeri a suspeição de V.Exª, Srª Deputada Sueli Vidigal. 
Se V.Exª tiver um pouco de tempo procure o Código de 
Processo Penal e leia sobre os impedimentos das 
autoridades. Não gostaria de ter trazido à baila essa questão. 
Respeitei o trabalho da Corregedoria e aguardei 
pacientemente que V.Exª tomasse a iniciativa de se julgar 
suspeita naquele processo em que estou sendo investigado. 
Mas, lamentavelmente, V.Exª não tomou a iniciativa. 
 Não procurei a imprensa anteriormente. Não 
utilizei esta tribuna, aguardando o procedimento de V.Exª. 
Mas não me restou outro caminho a não ser provocar a 
suspeição, porque é um direito sagrado deste Deputado. 
V.Exª perdeu o requisito da imparcialidade para me julgar, 
da serenidade, da tranqüilidade, porque é casada com o 
Prefeito que me processa. Disputamos o mesmo espaço 
político. E, legalmente, nem se V.Exª quisesse me ajudar, 
não poderia. Eticamente V.Exª teria que se julgar impedida. 
O que fiz foi provocar uma situação e definir na minha 
entrevista que o voto de V.Exª é o voto do ódio, já que a 
iniciativa não partiu de V.Exª de se julgar suspeita para 
prosseguir naquele processo. 
 Quero que se apure os fatos, como apuraram 
contra V.Exª em Jacaraípe quando quebrou o posto médico, 
batendo numa auxiliar de enfermagem. V.Exª se lembra 
disso? V.Exª não é essa santinha que quer dizer nesta Casa. 
V.Exª perdeu as estribeiras; espancou a funcionária, que foi 
na minha casa pedir socorro. Gostaria que V.Exª fizesse a 
sua reflexão.  

Não estou aqui para criar atrito com meus 
colegas, Deputados. Estou pronto e preparado para ser 
investigado. E V.Exª pode aguardar também que vai chegar 
a sua hora de ser investigada, porque o que tenho contra 
V.Exª dá mais de dez quilos de documentos. Vai chegar a 
sua hora.  

Então, gostaria que V.Exª tomasse a iniciativa de 
se julgar suspeita no meu processo e que ele pudesse 
prosseguir com transparência, com tranqüilidade, para que 
os nossos pares possam julgar, como está no Código de 
Ética, o processo contra mim. Mas, infelizmente, V.Exª 
assim não procedeu. O seu coração não permite que V.Exª 
faça uma apuração transparente e tranqüila contra o 
Deputado Gilson Gomes.  

Tivemos embates muito sérios na Serra que 
deixaram seqüelas para que V.Exª pudesse ter 
imparcialidade num julgamento sereno, equilibrado. Vi, há 
pouco, V.Exª chorando, antes do seu pronunciamento. 
V.Exª está com problema de consciência e quando a 
consciência nossa está pesada perdemos o equilíbrio e 
cometemos, muitas vezes, injustiças como está cometendo 
conosco ao não se julgar suspeita para o prosseguimento do 
processo. Não para a paralisação da investigação, porque é 
preciso que se restabeleça nesta Casa o sentimento de 
justiça contra os Deputados. Sou hoje o Deputado mais 
velho nesta Casa de mandatos populares. Vou para 
dezesseis anos e sempre tive nesta Casa uma conduta de 

respeito para com os meus pares e gostaria de ter com 
V.Exª também. Eu não tenho nada pessoal contra V.Exª, 
porque V. Exa. e seu marido, ao longo desses anos de 
mandato, tentam me massacrar na Serra, mas sempre tive 
uma posição de equilíbrio. Nunca subi no palanque de 
V.Exª. Sempre pautei pelo lado daqueles que se sentiam 
injustiçados por V.Exªs, na Serra. Nunca mudei de lado, 
mas nunca também tive ódio de V.Exªs, que tentam com o 
poder que têm, tirar o Deputado Gilson Gomes da política. 

Mas já são quatro mandatos lutando contra os 
poderosos da Serra que manipulam a política naquele 
município. Nunca tive prefeito do meu lado, Deputada, e 
sempre fui vencedor. Enfrentei a máquina do marido de 
V.Exª. - a máquina que elegeu V.Exa. para Deputada nesta 
Casa - fazendo miséria com o dinheiro público, pagando a 
preço de ouro o voto dos serranos. E hoje vem dizer nesta 
Casa que é uma santa! Vai chegar a hora em que V.Exª será 
investigada nesta Casa, pode ter certeza disso. Tenho 
documentos e estou aguardando também. E não será o 
Deputado Gilson Gomes quem julgará V.Exª porque não 
posso julgá-la. V.Exª terá oportunidade de defender-se 
também, como quero ter oportunidade de me defender, 
Deputada. São vários processos contra nós. 

A Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas tem 
conceito na sociedade, tem credibilidade para julgar, 
condenar e absolver porque tem um passado limpo de vida 
pública. Quero ser julgado pela Sra. Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas porque tenho certeza de que será um 
julgamento justo, transparente e verdadeiro. O que não 
pode, Sra. Deputada Sueli Vidigal, é V.Exª querer 
embaralhar o jogo da Corregedoria para satisfazer o ego de 
V.Exª e do seu esposo. V.Exª está sendo instrumento do seu 
marido para atingir o Deputado Gilson Gomes e para atingir 
o Deputado Luiz Carlos Moreira também. Está registrado 
nas Atas da Corregedoria  V.Exª se declarando inimiga dos 
Deputados Gilson Gomes e Luiz Carlos Moreira.   V.Exª 
confidenciou a pessoas amigas minhas que se pudesse 
absolveria os demais Deputados, mas o Deputado Gilson 
Gomes não, porque V.Exª odeia este Deputado que vos fala. 

Por favor, Deputada, peça sua suspeição porque é 
mais digno. Deixa-nos ser julgado pelos nossos colegas de 
forma imparcial, justa e sem que os ranços da política local 
sejam transferidos para o ambiente da Corregedoria. Não 
vamos macular o processo dessa Corregedoria.  Vamos 
deixar que esse julgamento prossiga normal; vamos deixar 
que a Justiça também faça o seu trabalho. 

A Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas 
estava correta em seu procedimento quando tentou 
sobrestar o nosso processo. Suponhamos que a 
Corregedoria e esta Casa cassassem os mandatos dos sete 
Parlamentares e logo à frente a Justiça nos absolvesse, 
quem iria restabelecer os nossos mandatos? Vamos 
aguardar a decisão da Justiça. Temos que crer na Justiça do 
nosso Estado e do nosso País porque é lá que se faz justiça, 
Deputada. Aqui a ação é política, é meramente política. 
V.Exª é uma mulher despreparada para o exercício da 
atividade que colocaram em vossas mãos.  V.Exª não tem o 
preparo necessário, não tem o equilíbrio necessário, a 
imparcialidade necessária e a serenidade que tem de ter. 

Gostaríamos que V.Exª  na intimidade do seu lar, 
ao colocar a sua cabeça no travesseiro, fizesse uma reflexão 
e praticasse um ato de justiça nesta Casa. É por isso que 
levantamos a suspeição de V.Exª, não o sobrestamento do 
processo, porque queremos ser julgado. Somos inocente, 
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Deputada. São dezesseis anos de mandato servindo ao 
nosso povo com lealdade e  transparência. Deixa-nos ser 
julgado com tranqüilidade.  (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Continua em discussão o Projeto de Lei 173/2.003. 
Não havendo mais oradores inscritos, declaro 

encerrada  a discussão. 
Em votação o Projeto de Lei nº 173/2003. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

sentados.(Pausa) 
Aprovado. 
À Secretária para extração de autógrafos. 
Queremos enviar um abraço de pronto 

restabelecimento ao Sr. Deputado Euclério Sampaio que 
está recuperando-se de problema de saúde.  

Discussão única, em regime de urgência,  do 
Projeto de Lei nº 172/2003.  

Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
de Justiça para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO -  Sr. Presidente, na 
ausência do Presidente e na forma regimental, assumo a 
Presidência da Comissão de Justiça e convoco os seus 
membros Srs. Deputados Gilson Gomes, Heraldo Musso, 
Robson Vaillant, Luiz Carlos Moreira, Marcelo Santos e 
Reginaldo Almeida. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) – Sra. Presidenta e demais membros da 
Comissão de Justiça, pedimos a Deus que o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, que tanto faz falta  a este Parlamento, 
retorne às suas atividades o mais breve possível.   Dirigimo-
nos ao Sr. Deputado Euclério Sampaio, que é tão ativo, tão 
combativo, tão presente, não temos dúvida de que S.Ex.a. 
está nos assistindo através da TV Assembléia. Queremos 
parabenizar S.Ex.a. pelo mandato e  por mais essa excelente 
iniciativa  de conceder o título cidadão espírito-santense ao 
Sr. José Falcão de Oliveira. Para quem não conhece José 
Falcão de Oliveira é um jornalista sério, homem de bem 
que tem também estado presente nas mais importantes 
solenidades deste Estado na condição de fotógrafo e sempre 
esteve, através do Jornal Metropolitano, anunciando as 
atividades do Parlamento capixaba, das Câmaras e 
Prefeituras Municipais. Portanto, queremos parabenizar o 
Sr. Deputado Euclério Sampaio ao conceder do título de 
cidadão espírito santense ao  jornalista José Falcão de 
Oliveira. 
 O nosso relato é pela constitucionalidade do 
projeto e nos sentimos honrado pela oportunidade 
concedida pela Sra. Deputada Brice Bragato. 
Aproveitamos a oportunidade para fazer um triste registro. 
Faleceu o ex-Prefeito do Município de Irupi, Sr. Adilson 
Bento de Freitas, foi Prefeito na legislatura passada, era 
Pastor da Igreja Evangélica Assembléia de Deus daquele 
Município e, lamentavelmente, num acidente de carro  no 
Estado do Rio de Janeiro, faleceu. Por isso registramos que 
lamentavelmente perdemos esse homem de bem que foi o 
ex-Prefeito do Município de Irupi, Adilson Bento de 
Freitas.  (Muito bem!)  
 

 A SRA. BRICE BRAGATO -  Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES -  Com o Relator. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO - Com o Relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o Relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com o 
Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o Relator.  
 

A SRª. BRICE BRAGATO -  A presidência, 
acompanha o voto do relator, a matéria é aprovada à 
unanimidade na Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Em discussão o parecer.(Pausa) 
 
A SRª SUELI VIDIGAL -  Sr. Presidente peço a 

palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Concedo a palavra a Sra. Deputada Sueli Vidigal. 
 
A SRª SUELI VIDIGAL – (Sem revisão da 

oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, o tempo que vou usar desta tribuna é muito 
curto. 
 É lamentável o que acabamos de ouvir do Sr. 
Deputado Gilson Gomes. Retorno a  afirmar que todo 
mundo sabe quem é quem. Mais uma vez, digo a V.Exª., 
que tenho respeito por todos os Deputados. Tenho 
conduzido o meu trabalho nesta Corregedoria e, enquanto 
essa corregedoria estiver sobre a minha responsabilidade 
vou conduzi-la de forma ética e  com transparência. 
 Não está em questão só o processo de V.Exa.. 
Existem seis pessoas, também  envolvidas, nesta Casa, que 
eu também tenho um carinho especial, respeito e, neste 
momento, todas as pessoas sabem quem é quem. O 
município da Serra, acabou de ouvir o  pronunciamento de 
V.Exa., bem como o nosso. Não tenho absolutamente voto 
de ódio. É o voto da coerência. Se V.Exª tem alguma coisa 
que pesa contra a minha pessoa, pode oferecer a 
Corregedoria da Casa e posteriormente, vamos querer que 
sejam apuradas as denúncias.       
V.Exª tem o direito de querer se defender, mas é uma 
prática que V.Exa. usa e todos conhecem, a da denúncia, a 
do ataque. Dizem que a melhor defesa é o ataque. 
 Na verdade, neste momento, peço a Deus que 
tenha misericórdia de V.Exª porque na verdade estou, nesta 
Casa, a serviço de um Rei que é o meu Deus.  
Não me sinto em suspeição porque  não tenho 
absolutamente nada contra V.Exª. 
Afinal de contas não sou candidata e o senhor não me 
oferece risco algum, haja vista que tive trinta mil e 
quinhentos votos no município de Serra contra os nove mil 
votos de V.Exª.  
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Gostaria que V.Exª nos respeitasse e se tem alguma coisa 
contra a minha pessoa que apresente a Corregedoria desta 
Casa e  à Mesa Diretora, mas neste exato momento não 
vamos inverter os valores. Não estou nesta Casa para fazer 
de santo bandido e nem bandido de santo. Então, se tiver 
alguma coisa contra a minha pessoa que apresente a esta 
Casa de Leis porque estamos aqui para isso mesmo. 

Neste momento, trazemos à baila um assunto que 
realmente só foi dito aqui. Uso esta tribuna muito pouco. 
V.Exª disse que estávamos chorando, e mentiu; porque 
graças a Deus estou muito feliz. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Encerrada a discussão. 
Em votação.  
Os Senhores deputados que o aprovem, queiram 

permanecer sentados. (Pausa)   
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei nº 96/2003. 
Concedo a palavra ao presidente da Comissão de 

Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na 

ausência do presidente e na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Justiça e convoco os seus 
membros, Srs. Deputados Gilson Gomes, Marcelo Santo, 
Reginaldo Almeida,Heraldo Musso Robson Vaillant, Luiz 
Carlos Moreira, 

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

aprovação da matéria. (muito bem!) 
 Em discussão.(Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os senhores deputados? 
 
O SR. GILSON GOMES -  Com a relatora. 
 
O SR. MARCELO SANTOS -  Com a relatora.  
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA -  Com a 

relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO  – Com a Relatora.     

 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com a Relatora. 

 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 
Relatora. 
 
 A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
Assistência Social para que ofereça parecer oral à matéria. 
  

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Convoco 
os Membros da Comissão Assistência Social, os Srs. 
Deputados Janete de Sá, César Colnago, Rudinho de Souza 
e Luiz Carlos Moreira. 

 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Assistência Social, somos 
pela aprovação do Parecer do Projeto de Lei n.º 96/03, da 
Mesa Diretora.   (Pausa) 
  Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os  Srs. Deputados? 
 
 A SRª. JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO  – Com o Relator.     
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com o Relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com o 
Relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Assistência Social. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
Finanças para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
  
 O SR. EDSON VARGAS – Convoco os 
membros da Comissão de Finanças, Srs. Deputados 
Mariazinha Vellozo Lucas, César Colnago, José Esmeraldo,  
Marcelo Santos, Cláudio Thiago, Helder Salomão. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
  Srs. Membros da Comissão de  Finanças, somos 
pela aprovação do Projeto de Lei nº. 96/2003, da Mesa 
Diretora que declara de utilidade pública a Associação de 
idosos do Município de Viana. (Pausa) 
 Em  discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação 
 Como votam os  Srs. Deputados? 
  
 O SR. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Com o Relator. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO  – Com o Relator.     
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o Relator. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o Relator. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Com o Relator. 
 
 O SR. EDSON VARGAS –  Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o Projeto de Lei n.º96/03. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
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 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

Discussão Única, em regime de urgência, na 
forma do artigo 223, do regimento interno do Projeto de Lei 
n.º107/03. 
 Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
Justiça  para que ofereça parecer oral à matéria. 
 

A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na 
ausência do Presidente da Comissão de  Justiça, na forma 
regimental, assumo a Presidência e convoco os seus 
membros, os Srs. Deputados Gilson Gomes, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo Musso, Robson 
Vaillant, Luiz Carlos Moreira. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Justiça, somos pela 
constitucionalidade  e aprovação do Projeto de Lei n.º 
107/03. (Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os  Srs. Deputados? 
  
 O SR. GILSON GOMES – Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS  – Com a Relatora.     
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO  – Com a Relatora.     
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com a Relatora. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 
Relatora. 
 
 A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO FOLETTO) 
– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de  
Assistência Social para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
  

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Convoco 
os Membros da Comissão Assistência Social, os Srs. 
Deputados Janete de Sá, César Colnago, Rudinho de Souza 
e Luiz Carlos Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Assistência Social, somos 
pela aprovação do parecer  do Projeto de Lei n.º 107/03, da 
Mesa Diretora.   (Pausa) 
  Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os  Srs. Deputados? 
  
 O SR. JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO  – Com o Relator.     
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com o Relator. 

 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com o 
Relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Assistência Social. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO FOLETTO) 
– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
Finanças para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Na forma regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Finanças e convoco os seus membros, Srs. Deputados 
Marcelo Santos, César Colnago, José Esmeraldo, Cláudio 
Thiago, Helder Salomão e Edson Vargas. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, o nosso 
parecer é de acordo com o relatório da Comissão de Justiça, 
pela aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Com a Relatora.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com a Relatora. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com a Relatora. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Com a Relatora. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Com a Relatora. 
 
 A SRª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o Projeto de Lei nº 107/2003. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 
Tose. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
muito rapidamente assomamos a esta tribuna para declarar 
o nosso apoio ao projeto que declara de utilidade pública a 
Associação das Pessoas com Deficiência e Amigos de 
Iconha, Adefai. 
 Queremos explicar aos Srs. Deputados que 
estamos retornando de uma pequena saída desta Casa. 
Fomos ao lançamento da campanha do “Mac Dia Feliz”, 
que é belíssima. Achamos que todos conhecem a 
importância desse trabalho de combate ao câncer infantil 
que a Acacci faz.  

Fomos abordado nessa ocasião pelo Juiz Arbitral, 
Sr. Carlos Medina, que nos solicitou que fosse registrado, 
se possível nesta Casa de Leis, que hoje fazem exatos 
quinhentos anos do descobrimento do Rio Itapemirim. 
Pedimos também, data vênia, a liberdade ao Sr. Deputado 
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Carlos Casteglione, que representa o Município de 
Itapemirim.  
Está escrito nesse folder :   

“...Em 2003 completam-se 500 anos da 
descoberta do Rio Itapemirim, a data mais 
provável é 1 de julho de 1503, dia de Santo 
Aarão, quando da visita à costa capixaba do 
navegador português Gonçalo Coelho, conforme 
registros na 1ª História do Brasil, publicada em 
Lisboa em 1556, por Pero de Magalhães de 
Gândova...” 

 Como discutimos nesta Casa ontem o Projeto 
Managé da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana, fica o 
registro dos quinhentos anos de comemoração ao 
descobrimento do Rio Itapemirim. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO FOLETTO) 
– Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 107/2003.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 À Secretaria para a extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 139/2003. 
 Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 
de Justiça para que ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO - Na forma 
regimental, assumo a Presidência da Comissão de Justiça e 
convoco os seus membros, Srs. Deputados Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Heraldo Musso e Cláudio Thiago. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, projeto de 
lei nº 139/2003, de autoria da Mesa Diretora, concede título 
de cidadão espírito-santense ao Sr. Rodney Rocha Miranda, 
que relatamos pela legalidade, pela constitucionalidade. 
Mas muito mais do que isso, parabenizamos a Mesa 
Diretora pela iniciativa de homenagear o Secretário de 
Estado da Segurança Pública. 
 O Sr. Rodney Rocha Miranda não é capixaba, está 
sendo adotado por nós com esse título de cidadão com 
muito mérito, porque se instalou em nosso Estado desde o 
dia primeiro de janeiro deste ano. Há exatamente seis meses 
que dedica a sua vida à árdua tarefa de equilibrar o Estado 
do Espírito Santo na área de segurança pública, uma das 
áreas que o nosso povo, o nosso cidadão, a nossa juventude 
está mais exposta porque é onde a criminalidade ataca com 
muita força. 
 Temos em nosso Estado um forte esquema do 
crime organizado  nas instituições públicas, que tem braço 
armado, braço político, braço financeiro. E o Secretário 
enfrenta isso sem piedade, como de fato deve enfrentar. 
Mas mais do que isso tem apresentado, mais recentemente, 
com muito mais ênfase inúmeras medidas na área de 
segurança pública para enfrentar a criminalidade comum, 
aquela que afeta de maneira especial os nossos filhos, os 
filhos dos nossos amigos, os filhos dos nossos eleitores da 
periferia, os jovens da população mais pobre, que 
acometidos pelo desemprego viram presa fácil do tráfico de 
drogas, o espaço que encontram para sobreviver, para 
amealhar algum recurso financeiro, para participar de 

alguma forma dos mecanismos sedutores de consumo que 
assediam dia a dia cada um dos nossos jovens. 
 O Sr. Rodney Rocha Miranda é a partir de hoje 
um capixaba por excelência, adotado por esta Casa, por este 
Estado pelo trabalho que tem feito como Secretário de 
Segurança Pública neste combate sem tréguas. E esperamos 
que fique conosco pelo menos por mais três anos e meio, 
durante todo o Governo Paulo Hartung, para que possa 
atingir as metas de quatro anos que S.Exª enumera a cada 
pronunciamento com muita firmeza, sem exibicionismo, 
sem desejos de mídia. Trabalha como  um policial de 
carreira, como um profissional da área. E isso é 
fundamental, decisivo para que o Estado vença essa página 
árdua, que é a da criminalidade.  
 Opinamos pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela aprovação no mérito dessa matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS -   Com a Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com a 
Relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO - Com a Relatora. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com a Relatora. 
 

A SRª BRICE BRAGATO - Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

–  Em discussão o Projeto de Lei nº 139/2003. 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 

Casteglione. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, de forma alguma poderíamos deixar de assomar 
a esta tribuna para destacar a importância de conceder esse 
título de cidadão capixaba a uma pessoa que veio para 
colaborar, para ser implacável no processo de resgate da 
moralidade do Espírito Santo. 

O Sr. Rodney Rocha Miranda, pelo trabalho 
desenvolvido nestes seis meses e pelos diversos projetos a 
serem desenvolvidos  na área de segurança pública, merece 
com certeza o reconhecimento da sociedade capixaba, e por 
isso estamos concedendo este importante título ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública. 
 Aproveitamos a oportunidade para nos referir ao 
discurso proferido desta tribuna pelo Sr. Deputado Gilson 
Gomes que protocolou desde ontem  o pedido de suspeição 
da Deputada Corregedora Srª Sueli Vidigal. 
 Estamos caminhando neste processo da 
Corregedoria no sentido de estarmos buscando as 
comprovações da denúncia apresentada pela Direção 
Estadual do Partido dos Trabalhadores, e temos visto que ao 
longo deste período, desde que este pedido chegou à 
Corregedoria da qual também somos membros - e fomos a 
princípio escolhido relator por nenhum dos demais pares 
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terem aceitado esta relatoria, depois a Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas  aceitou e fez o relatório - temos 
percebido que a condução da nobre Corregedora Srª 
Deputada Sueli Vidigal tem sido bastante coerente, no 
sentido de que estejamos sempre dando a liberdade de que 
todos os Deputados e a Srª Deputada Fátima Couzi possam 
se defender. Foi assim na primeira etapa do processo e 
agora vamos prosseguir este andamento da Corregedoria. 
 Srª Deputada Sueli Vidigal, a condução que V.Exª 
tem dado é sem dúvida nenhuma a condição de isenção, a 
condição que todos estamos buscando estabelecer naquela 
Corregedoria, no sentido de chegarmos a apuração desses 
fatos apresentados, e que possamos trazer este processo 
para onde ele certamente deve vir, que é o Plenário desta 
Casa, para que diante do parecer, diante das apurações que 
é a nossa principal função, principal missão na 
Corregedoria, todos os Srs. Deputados tenham a 
oportunidade de apreciar o nosso relatório e conceder pela 
cassação ou não, dependendo do relatório apresentado. 
 Com certeza queremos buscar a verdade dos fatos 
e V.Exª tem conduzido neste sentido. Que esses fatos 
possam ser trazidos ao Plenário desta Casa para que no 
momento oportuno tenhamos condição de votarmos o 
parecer, e certamente a Srª Mariazinha Vellozo  Lucas o 
fará. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Continua em discussão o Projeto de Lei nº 139/03. 
(Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 277/02. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na 
forma regimental, assumo esta Presidência e convoco os 
membros da Comissão de Justiça Srs. Deputados Gilson 
Gomes, Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo 
Musso, Robson Vaillant e Luiz Carlos Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, somos pela 
constitucionalidade da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES –  Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com a Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO – Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com a Relatora. 

 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 
Relatora. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente a Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Convoco os 
membros da Comissão de Finanças Srs. Deputados César 
Colnago, Mariazinha Vellozo Lucas, José Esmeraldo, 
Marcelo Santos, Cláudio Thiago e Helder Salomão. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Srs. Membros da Comissão de Finanças, o nosso 
parecer é pela constitucionalidade da presente matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO -  Com o Relator. 
 
 A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS -  
Com o Relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO -  Com o Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS -  Com o Relator. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO -  Com o Relator. 
 
 O SR. HÉLDER SALOMÃO -  Com o Relator.  
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em discussão o Projeto de Lei nº 277/2002. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência do 
Projeto de Lei nº 180/03. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria.  
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Na forma 
regimental, assumo a Presidência da Comissão de Justiça e 
convoco os seus Membros, os Srs. Deputados Gilson 
Gomes, Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo 
Musso, Robson Vaillant e Luiz Carlos Moreira.  
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Justiça, Claudio 
Humberto Vereza  Lodi é o Presidente desta Casa, e como 
disse a Srª Deputada Fátima Couzi, até hoje sem título. 
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Diríamos que somos tão íntimos do companheiro Claudio 
Vereza, tão amigos, tão irmanados de luta há tantas 
décadas, que para nós o Sr. Deputado Claudio Vereza é 
mais do que um capixaba. Nem estávamos nos dando conta 
que o Sr. Deputado Claudio Vereza não era nascido no 
Espírito Santo, S.Exª é nascido em Minas Gerais, na cidade 
de Aimorés.  
 Nos fez lembrar o homenageado com o título de 
Cidadão, que na Legislatura que correspondeu ao Governo 
Vitor Buaiz, o então Deputado, hoje saudoso Otaviano de 
Carvalho, tentou tomar esta iniciativa e acabou não dando 
tempo da matéria tramitar e ser votada e o Sr. Deputado 
Claudio Vereza ser homenageado. Aprovando essa matéria 
estamos recuperando, resgatando uma iniciativa de 
Otaviano de Carvalho que tanto queria fazer isso e não teve 
oportunidade de voltar a esta Casa e nem está tendo 
oportunidade de estar vivo para acompanhar esse momento 
de aprovação desse título.  
 Mas, mais do que isso é consagrando em lei o que 
já faz parte dos fatos da vida, que é incorporar de direito o 
companheiro e Deputado Claudio Vereza ao Estado do 
Espírito Santo, porque de fato ele está mais do que 
incorporado ao Estado, à terra capixaba, às poesias dessa 
terra, ao povo dessa terra, ao eleitorado dessa terra, às lutas 
do Espírito Santo e à história do Espírito Santo.  
 Falamos com a emoção que o caso requer, da 
felicidade de estar relatando o título de Cidadão Espírito-
Santense ao companheiro, Deputado Claudio Vereza, e 
falamos em nosso nome, em nome da nossa Bancada, em 
nome do Partido dos Trabalhadores que tem orgulho de ter 
entre seus quadros, entre seus Deputados, entre seus 
militantes, entre seus fundadores um companheiro do 
quilate de Claudio Vereza.  
O nosso relatório é pela constitucionalidade e legalidade da 
presente matéria. (Muito bem!) (Pausa!) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS -  Srª Presidenta, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO -  Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Marcelo Santos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do 
Orador) –Sra. Presidenta e demais membros da Comissão 
de Justiça,  queremos  dizer da importância de estarmos 
votando na Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei de nº 
180/2003, de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio.  
Não poderíamos deixar de registrar a iniciativa do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio que hoje faz falta nesta Casa. 
Estivemos visitando o nobre Deputado no Vitória Apart 
Hospital que se recupera velozmente. Não temos dúvida 
que S.Exa. estará retornando com todo gás,  após o término 
do nosso recesso legislativo.  
Acreditamos, inclusive, com a velocidade da  recuperação, 
do Sr. Deputado Euclério Sampaio,  de que S.Exa. estará  
nesta Casa, amanhã na última sessão antes de entrarmos em 
recesso.  
Sr. Deputado Cláudio Vereza,  gostaríamos de parabenizá-
lo através do art. 1º que decreta:  fica concedido o título de 
Cidadão espírito-santense ao Sr. Cláudio Humberto Vereza 
Lodi, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. Parabenizamos o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio por  essa iniciativa e das demais. (Muito bem!) 

 A SRA. BRICE BRAGATO -  Continua em 
discussão. (Pausa) 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ-  Sra. Presidenta, peço 
a palavra para discutir a matéria. 
 

A SRA. BRICE BRAGATO - Concedo a 
palavra a Sra. Deputada Janete de Sá . 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ -  (Sem revisão da 
oradora) – Sra. Presidenta e  demais membros da 
Comissão de Justiça, nosso ilustre colega e Deputado, Sr. 
Cláudio Vereza, Presidente desta Casa., não poderíamos 
deixar de falar, Sr. Deputado Cláudio Vereza, porque para 
nós que somos capixabas é uma surpresa muito grande 
sabermos que V.Ex.a não nasceu no Espírito Santo.  
Isso, também surpreende a população capixaba, que com 
certeza gostaria muito que V.Ex.a tivesse nascido aqui. 
Com muito carinho e junto conosco vai lhe conceder esse 
título porque V.Ex.a é mais do que um filho desta terra.  
 
 A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas -  Sabíamos, 
porque conhecemos à família. E não poderíamos deixar 
apoiar as palavras de V.Ex.a Ficamos muito felizes em 
estarmos aqui para votarmos esse projeto que concede este 
título, que é mais do que merecido ao nosso querido 
Presidente.  
 
 A SRA. JANETE DE SÁ - Ficamos felizes. 
Seremos breve porque o Sr. Deputado Cláudio Vereza, 
Presidente desta Casa, é uma pessoa de caráter, de 
personalidade,  e de dignidade que dispensa comentários. 
Queremos dizer que V.Ex.a. só nasceu com o pezinho em 
Minas Gerais, porque se tivesse esticado um pouquinho 
mais a perninha a sua mãe, o tinha parido  em Baixo 
Guandu que já é Espírito Santo.  

Portanto,  V.Ex.a é mais para capixaba do que 
para mineiro. Parabéns, Sr. Deputado Claudio Vereza, 
tenha o nosso apoio. (Muito bem!) 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO -  Continua em 
discussão. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES -  Com o Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com a Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com a 
Relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO - Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com a Relatora. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com a 
Relatora. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO -  Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Justiça. 
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 O SR.PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o Projeto de Lei 180-03. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Nessa oportunidade, agradeço imensamente a 
iniciativa do Sr. Deputado Euclério Sampaio e dos demais 
Deputados que assinaram o Projeto de Lei. O Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, preocupando-se com esse aspecto 
simples, mas, significativo. Confesso que durante os 
pronunciamentos de outros títulos, não me emocionava 
como esse me emocionou. 

Vim de Minas Gerais para o Município de Vila 
Velha aos quatro anos de idade, trazido por meus pais, Sr. 
Humberto Lodi e Magali Vereza Lodi, um mineiro e uma 
capixaba. Criei-me e formei-me, tornando-me  um cidadão 
pleno capixaba desde 1954. Graças a Deus, permaneço aqui 
nesta terra e realmente me reconheço como um capixaba. 
 Estive em minha terra poucas vezes, lembro- me de poucas 
cenas desses quatro anos em que vivi lá às margens do Rio 
Doce,  o quintal da minha casa era o  Rio Doce. Rio quem 
tem tanta importância para o Estado de Minas, mas, 
principalmente para o Estado do Espírito Santo. 
 Agradeço muito a iniciativa do Sr. Deputado 
Euclério Sampaio e o apoio dos colegas e das colegas, pelas 
palavras da Sra. Deputada Brice Bragato, da Sra. Deputada 
Janete de Sá , da Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, 
e do Sr. Deputado Marcelo Santos e dos demais que se 
pronunciaram a esse respeito. É uma iniciativa simples mas, 
tem um significado de vida para cada um de nós, sermos de 
uma determinada terra e reconhecido por essa outra terra. O 
mais importante é isso, não termos nascido aqui, mas 
sermos reconhecido pelos cidadãos capixabas como sendo 
também capixaba. 

Agradeço demais, é uma emoção especial este 
momento de hoje. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 179/03. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça para que esta ofereça parecer oral á matéria. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Na forma 
regimental assumo a Presidência da Comissão de Justiça e 
convoco os seus membros, Srs. Deputados Gilson Gomes, 
Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo Musso, 
Claudio Thiago e Luiz Carlos Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, somos pela 
constitucionalidade e legalidade, oportunidade e pelo 
mérito do nosso companheiro petista José Eduardo de 
Barros Dutra, digníssimo Presidente da Petrobras. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão. 
 
 A SRª JANETE DE SÁ -  Sra. Presidenta, peço a 
palavra para discutir a matéria. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Concedo a palavra 
a Srª Deputada Janete de Sá. 
 

 A SRª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Srª Presidenta e demais Membros da Comissão 
de Justiça, não poderíamos deixar de falar porque o 
Presidente da Petrobras, Sr. José Eduardo Dutra é um 
colega nosso, empregado da Companhia Vale do Rio Doce, 
Geólogo, nasceu no Rio de Janeiro, morou muito tempo em 
Minas Gerais, hoje está na região de Sergipe fazendo 
política séria neste País. Foi Senador da República e hoje 
encontra-se na condição de Presidente da Petrobras, o que 
muito nos honra S.Sª ter vindo do quadro de funcionários 
da Companhia Vale do Rio Doce. Como capixaba temos a 
satisfação de  agraciarmos a iniciativa do Sr. Deputado 
Marcelo Santos, na certeza de que o Presidente da 
Petrobras, ficará muito feliz com essa homenagem. 
Conversaremos com S.Sª para que a refinaria venha para o 
Espírito Santo, porque precisamos muito. 
 
 O Sr. Marcelo Santos –  Gostaríamos de falar  
aos demais membros desta Casa e da Comissão de Justiça, 
que esse título de cidadão Espírito-santense ao Presidente 
da Petrobras,  o ex- Senador José Eduardo de Barros Dutra 
é uma dívida de  gratidão ao que a Petrobras vem fazendo 
no Espírito Santo no tocante a prospecção de petróleo em 
nosso Estado.  

Uma vez consolidado o título de cidadão  
Espírito- Santense, gostaríamos de sensibilizar o Presidente 
da Petrobras, Dr. José Eduardo Dutra, para que o mesmo 
colocasse mais força para que a refinaria de petróleo possa 
vir realmente para o Espírito Santo, um Estado 
empreendedor e que aguarda essa decisão política do 
Governo Federal. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ – Agradecemos a 
V.Ex.a o aparte. 
 Sr.as e Srs. Deputados, poucos minutos antes de 
vir para o Plenário exatamente o Presidente da Petrobras 
estava me ligando. Amanhã e na próxima quinta-feira 
estarei no Rio de Janeiro com ele para conversar sobre este 
assunto da refinaria de petróleo. (Muito bem!) 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Continua em 
discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES – Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com a Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
relatora. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO – Com a Relatora. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com a Relatora. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 
Relatora. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, a 
matéria é aprovada à unanimidade por esta Comissão. 
 



1777 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 02 de julho de 2003 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o Projeto de Lei nº 179/03. 
 Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 179/03. 

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

Aprovado. 
À secretaria para extração de autógrafos. 
Findo o tempo destinado à presente sessão, pelo 

que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, que será extraordinária, às 
18h07min. E para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: 
Discussão única, dos Projetos de Lei nº 415/2002, 

71/2003, Discussão única em regime de urgência do Projeto 
de Resolução nº 148/2003.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
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OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 1° DE JULHO DE 
2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS DEZOITO HORAS E SETE MINUTOS 
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO 
TOSE, BRICE BRAGATO, CABO ELSON, CARLOS 
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO, CLÁUDIO 
THIAGO, CLAUDIO VEREZA, DÉLIO IGLESIAS, 
EDSON VARGAS, FÁTIMA COUZI, GEOVANI 
SILVA, GILSON AMARO, GILSON GOMES, 
HELDER SALOMÃO, HERALDO MUSSO, JANETE 
DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, MARCELO 
SANTOS, MARCOS GAZZANI, PAULO FOLETTO, 
REGINALDO ALMEIDA, ROBSON VAILLANT, 
RUDINHO DE SOUZA, SÉRGIO BORGES E SUELI 
VIDIGAL. (28)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS EUCLÉRIO SAMPAIO E ZÉ 
RAMOS.(02) 

  
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) - 

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 
Anselmo Tose, 1° Secretário e Paulo 
Foletto.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia. 
 
  (O Sr. Deputado Paulo Foletto lê: 
Provérbios 13: 11) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
 
  (O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da Ata ) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. 
 Convido o Sr.  1º Secretário a proceder à leitura  
do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO - (ANSELMO TOSE) 
- Sr. Presidente,  não há Expediente a ser lido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Não  havendo Expediente a ser lido, passa-se à  
 
 

ORDEM DO DIA: 
 
 

 Discussão única, em regime de urgência do 
Projeto de Resolução nº 148/2003, da Mesa Diretora, 
dispondo sobre o valor da bolsa de complementação 
educacional. Publicado no DPL de 10.06.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS) 

 
 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 415/2002, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 311/2002, que 
estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Espírito 
Santo para o exercício financeiro de 2003 (ORÇAMENTO 
2003). Publicado no DPL de 08.10.02. Parecer nº 008/2003, 
da Comissão de Finanças, pela aprovação, na forma do 
substitutivo apresentado pelo autor da matéria, publicado no 
DPL de 1º.07.2003. 

 
 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 71/2003, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 027/2003, que 
dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2004 – L.D.O. Publicado 
no DPL de 08.05.03. Parecer nº 007/2003, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, publicado no DPL de 1º.07.2003. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Resolução nº 148/2003. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na 
forma regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Justiça e convoco os seus membros, Srs. Deputados Gilson 
Gomes, Marcelo Santos, Heraldo Musso, Robson Vaillant e 
Luiz Carlos Moreira. 
 Designo  para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) – Srª. Presidenta e demais membros da 
Comissão de Justiça, queremos mais uma vez, da tribuna 
desta Casa, relatar o Projeto de Resolução nº 148/2003 da 
Mesa Diretora. Já era  anseio dos Srs. Deputados  e Srªs. 
Deputadas desta Casa estar reivindicando que pudéssemos 
remunerar melhor, com essa ajuda de custo, Srª. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas,  os estagiários que trabalham 
nesta Casa com essa bolsa, tendo em vista os valores que 
estavam sendo pagos serem insuficientes para ajudá-los. 
Sem dúvida alguma é uma ajuda de custo para 
contemplarmos os estagiários que prestam serviços nesta 
Casa. 
 Parabenizamos a iniciativa da Mesa Diretora e 
relatamos este  Projeto de Resolução nº 148/2003 pela  sua 
constitucionalidade. (Muito bem!) 
 
 
 A SR.ª. BRICE BRAGATO – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
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 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. GILSON GOMES – Com o Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o Relator. 
 
 O SR. HERALDO MUSSO – Com o Relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o Relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com o 
Relator. 

 
A SR.ª BRICE BRAGATO – A Presidência 

acompanha o voto do Relator. 
Sr. Presidente, a matéria  foi aprovada por 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Educação para que  esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Convoco os 
membros da Comissão de Educação, Srs. Deputados Helder 
Salomão, Edson Vargas, Cabo Elson e Janete de Sá. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Educação, temos 
em mãos o Projeto de Resolução nº 148/2003, da Mesa 
Diretora, dispondo sobre o valor da bolsa de 
complementação educacional. 

O nosso parecer é pela aprovação da matéria. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Com o Relator. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Com o Relator. 
 
 O SR. CABO ELSON – Com o Relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr. Presidente, a 
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de 
Educação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Finanças para que esta  ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SR.ª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Sr. Presidente, na forma regimental, assumo a Presidência 
da Comissão de Finanças e convoco os seus membros, Srs. 
Deputados César Colnago, José Esmeraldo, Marcelo 
Santos,  Cláudio Thiago, Helder Salomão e Reginaldo 
Almeida. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

 Srs. membros da Comissão de Finanças, ficamos 
contente porque aumentou um pouquinho a remuneração 
dos estagiários. Só que ainda é muito pouco esses duzentos 
e quarenta reais para o estagiário de  3º Grau. Quando 
saímos do Tribunal  Contas os estagiários   daquele órgão e 
do Tribunal de Justiça  já percebiam trezentos e oitenta e 
cinco reais para o nível 3º Grau. 

Mas votamos de acordo com o parecer da 
Comissão de Justiça pela aprovação desta matéria. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Com a Relatora. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com a Relatora. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com a Relatora. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Com a Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 

 
A SR.ª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Finanças.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão a matéria. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Peço a palavra para 
discuti-la. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglésias. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
inclusive queremos justificar daqui a pouco a nossa 
ausência deste Plenário na noite de hoje.  
 Mas antes, desejamos dizer que gostaríamos que o 
valor desses estagiários realmente fosse muito maior, como 
disse a nossa Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
Parabéns Deputada por sua fala. Até porque, hoje, sabemos 
que uma faculdade ou mesmo uma boa escola, com uma 
boa formação, o valor é muito maior. Porém, já avançamos 
um pouco. Parabenizamos os nobres Deputados e a 
iniciativa da Mesa Diretora, juntamente com o Colégio de 
Líderes. 
 Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados é 
com muita tristeza que vamos adentrar em um assunto, 
quando estamos sendo prejudicados desde que assumimos 
este mandato. Hoje, ficamos o dia todo correndo de um lado 
para o outro, tentando e conseguimos, até mesmo escapar 
para não receber ainda as cópias de mais um processo do 
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nosso primeiro suplente, que está tramitando na Justiça. É 
mais um processo que o Vereador de Serra Sr. Nacib 
Haddad Neto está fazendo contra nós, para tentar usurpar o 
nosso mandato.  
 É aí que paramos para pensar na luta daqueles que 
trabalharam tanto para conseguir um mandato e que agora 
podem perder um mandato, por algumas atitudes de 
algumas pessoas que querem usurpar. Neste caso a nossa 
indignação contra esse Vereador do Município de Serra é 
porque não se conforma das duas derrotas que já sofreu no 
Tribunal. E todas elas por unanimidade: seis a zero e seis a 
zero. Temos um Tribunal sério neste Estado. 
 Porém, esse cidadão não se conforma com a 
derrota. E vem seguidamente fazendo esses processos. Não 
temos mais condições financeiras. Já não temos mais carro, 
tenho vendido tudo para pagar advogado. Aonde vamos 
parar? Estamos muito indignado, porque a ação de 
impugnação do mandato que vem contra nós tem nos 
ferido, porque todos sabem que não estamos aqui por 
méritos próprios tão somente, mas pela vontade de Deus.  
 
 O Sr. Edson Vargas – Nobre Deputado, 
queremos hipotecar total solidariedade a V. Exa., fazendo 
menção a essa figura, a esse cidadão que conhecemos, que 
costuma usar desses expedientes espúrios, nocivos, um 
cidadão que na verdade ao utilizar dos métodos legítimos 
que é o voto popular para conquistar o seu mandato, quer se 
utilizar de um expediente tão mesquinho, usando inclusive 
argumentos mentirosos, fraudulentos. 
 Mas V.Exª pode ter certeza de que primeiro a 
Justiça Divina haverá de ser feita, porque esse turco não vai 
destruir aquilo que o Israel de Deus produziu, e segundo 
que a justiça da terra também haverá de dar ganho de causa, 
como já deu, em primeira instância, é uma pena que cria 
dificuldades para V.Exª que é um homem que temos certeza 
de que tem pautado sua atuação pela seriedade, pela lisura. 
 
 O Sr. Marcelo Santos – Sr. Deputado Délio 
Iglesias, agradecemos o aparte que V.Exª nos concede, e em 
nome da Bancada do PTB somos solidários a V.Exª, pois o 
trabalho que V.Exª vem fazendo nesta Casa de Leis, o 
trabalho que V.Exª vem realizando para o Estado do 
Espírito Santo é de suma importância, e não acreditamos 
que o mandato de V.Exª seja substituído por outro, até 
porque para equipararmos outro Deputado do quilate de 
V.Exª teríamos que fazer uma procura muito grande pois 
V.Exª tem um desprendimento muito grande. 
 Dizemos inclusive em nome de Cariacica, onde 
tivemos oportunidade de conhecer diversos eleitores de 
V.Exª, onde tivemos a oportunidade de escutarmos breves 
relatos quando falavam no nome de V.Exª. Inclusive 
membros da Igreja Adventista do 7º Dia, onde V.Exª é 
freqüentador assíduo, e emprestamos neste momento a 
nossa solidariedade em nome do PTB representado nesta 
Casa por este Deputado que vos fala. 
 
 O Sr. Reginaldo Almeida-  Sr. Deputado Délio 
Iglesias, somos solidários a V.Exª tendo em vista que 
viemos juntos da Câmara de Vila Velha para esta Casa. 
Convivemos com V.Exª como vereador em Vila Velha e 
sabemos que teve uma campanha brilhante, difícil, de luta, 
de dificuldade, uma campanha feita com os pés no chão no 

Município de Vila Velha e porque não dizer por todo o 
Estado do Espírito Santo. 
 Não é fácil ganhar uma eleição. V.Exª saiu de um 
primeiro mandato de vereador e chegou a esta Casa como 
Deputado Estadual, honrado, como uma pessoa de bem. 
Somos solidários e dizemos que o Estado do Espírito Santo 
foi quem ganhou com a eleição de V.Exª. 
 Confiamos no vosso trabalho, confiamos na vossa 
pessoa, e não podemos de maneira alguma pensar, sequer 
imaginar, está totalmente fora de cogitação, de vermos 
V.Exª fora dos quadros desta Casa. Deus o abençoe, 
continue nesta caminhada com força e vigor, pois V. Exª 
merece o mandato que tem nesta Casa. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Obrigado Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. Relembramos a data do dia 
da eleição, onde V.Exª estava conosco quando nos 
dirigimos para votar, e alguns vizinhos e amigos do bairro 
vieram gritando meu nome, e o oficial de justiça disse que 
eu estava detido, não entendi o porquê, alguma coisa 
aconteceu estranhamente, e lá estava também a minha mãe, 
que quando assistiu a toda aquela cena e começou a chorar. 
Minha saudosa mãe que veio a falecer 23 dias após a nossa 
vitória. 
 Conversando com esse cidadão que é o meu 
primeiro suplente, há alguns dias, ele disse que não entraria 
mais com nenhuma ação, mas mais uma vez ele move uma 
ação para tentar impugnar o meu mandato. Amanhã estarei 
me dirigindo ao Tribunal Regional Eleitoral para pegar a 
ação, em que o advogado Hélio Maldonado Jorge, que já foi 
derrotado duas vezes nesta ação, não tenho dúvidas de que 
será novamente, até porque a Justiça deste Estado é séria, 
coerente e acreditamos muito naqueles homens de bem, Dr. 
Adalto Tristão um homem muito sério e por isso 
acreditamos que Deus conservará esse mandato para o bem 
do povo do Estado do Espírito Santo.  
 Agradecemos ao Sr. Presidente pela tolerância e 
muito obrigado pela participação dos nobres companheiros 
nesta fala. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Continua em discussão o Projeto de Resolução 148/2.003. 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro-a 
encerrada. 

Em votação o Projeto de Resolução nº 148/2.003.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 À Mesa para promulgação. 
 Discussão única do Projeto de Lei nº 415/2002. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos 
votando o orçamento 2003 e sobre a Mesa há o seguinte 
requerimento: 
 

 “ O Deputado signatário no 
uso de suas prerrogativas regimentais 
com fulcro  no artigo 238, da Resolução 
1600/91 do Regimento Interno, vem 
requerer, após ouvido o Plenário, 
destaque para as emendas rejeitadas de 
nºs 132, 133,134,135 e 136, de autoria 
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dos Srs. Deputados Rudinho de Souza, 
Robson Vaillant, Euclério Sampaio e 
Cabo Elson.” 
 

 Defiro o requerimento de destaque. 
 
 A SRª SUELI VIDIGAL -  Sr. Presidente, faço o 
pedido de destaque das emendas 117 e 114. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Com base no Artigo 153 do Regimento Interno defiro o 
requerimento de V.Exª. 
 Solicito que os autores do destaque, se assim o 
quiserem, usem da palavra para defendê-lo. Em seguida 
concederemos a palavra ao Relator da matéria para debater. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rudinho de 
Souza. 
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, a emenda que propusemos, juntamente com os 
Srs. Deputados Cabo Elson, Robson Vaillant e Euclério 
Sampaio, é a favor do Ministério Público  que ajudou muito 
a Mesa Diretora nesta Casa.  
 Pedimos a colaboração da Mesa como da equipe 
governista, que vote nessa emenda porque ajudaram muito 
para esta Mesa Diretora estar hoje presente na moralidade 
do Estado. Esse é o nosso pedido de destaque do 
orçamento. (Muito bem!)    
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Concedo a palavra à Sra. Deputada Sueli Vidigal para 
defender o destaque de V.Exa.  
 
 A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem revisão da 
oradora) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
apresentando um destaque para as emendas 114 e 117 
ambas de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio e no 
destaque 114, de autoria do Sr. Deputado Euclério 
Sampaio, gostaríamos de dizer o seguinte:  
 

Justificativa do destaque: 
 
O Município da Serra ainda se ressente dos 

índices gerais de violência pela falta de estrutura capaz de 
atender a grande demanda populacional do Município. Cabe 
ao Poder Público Estadual dotar os Municípios de infra-
estrutura necessária no que concerne à segurança pública. 
Vale ressaltar que a Delegacia de Novo Horizonte na Serra 
funciona, na verdade, como um presídio, na medida em que 
recebe todos os casos de violência sexual do Estado, o que 
acarreta a necessidade de melhoria e ampliação das 
instalações existentes, enquanto novas alternativas não 
forem viabilizadas pelo Estado.  
 Observamos que o Município da Serra, com a 
população em torno de trezentos e cinqüenta mil habitantes, 
vem sofrendo os males do crescimento populacional e 
mesmo com os esforços municipais realizados no sentido de 
garantir o bem-estar da população, ainda assustam os níveis 
de violência que são encontrados. 
 Recentemente esteve na mídia estadual o caso do 
duplo seqüestro envolvendo, inclusive, a filha do Vereador 

Sérgio Peixoto. Não obstante o belíssimo trabalho realizado 
pela Polícia Militar, nesta Casa representada pelo nosso 
colega, Sr. Deputado Cabo Élson, que conseguiu prender os 
criminosos na mesma noite.  Mister se faz dotar o 
Município de capacidade maior de funcionamento das 
nossas Polícias para dar conformidade a todo o curso do 
devido processo legal. 
 Não é possível conceber ambientes insalubres 
como os observados nos DPJ’s, o que sem dúvida 
contribuem para a degradação do indivíduo e com isso 
aumentando, ao invés de diminuir, os índices de violência. 
 Diante do exposto é o que submetemos ao 
plenário este destaque, aguardando que o mesmo seja 
acatado por esta Augusta Casa de Leis. 
 Na oportunidade, também queremos apresentar a 
justificativa do destaque 117, de autoria do Sr. Deputado 
Euclério Sampaio.  
 

Justificativa do destaque: 
 
O presente destaque tem por objetivo devolver ao 

Poder Legislativo a prerrogativa de apreciação das 
modificações no Orçamento Estadual de acordo com as 
premissas estabelecidas pela Constituição da República em 
seu art. 151. 
 Naturalmente é dever do Poder Legislativo 
contribuir para o bom desenvolvimento das atividades do 
Poder Executivo, através da execução do orçamento anual. 
Não obstante, conceder ao Poder Executivo autorização 
prévia para alterar um quarto do orçamento estadual sem 
prévia apreciação legislativa é caminhar na contramão do 
processo democrático, haja vista que as alterações do 
orçamento implicam em modificações das ações previstas, 
com a eleição de novas prioridades que, no nosso entender, 
devem ser passíveis de apreciação desta Augusta Casa de 
Leis. 
 Entendemos que a concessão de autorização para 
modificações pelo Executivo nas Unidades Orçamentárias 
da ordem de dez por cento é por demais suficiente para 
permitir a flexibilidade com a qual o Poder Executivo 
precisa contar, sem contudo, comprometer a atuação 
esperada desta Casa de Leis na fiscalização e controle dos 
gastos públicos. 
 Diante do exposto é o que submetemos ao 
plenário este destaque, aguardando que o mesmo seja 
acatado e deste modo restituída a prerrogativa 
constitucional de atuação desta Casa de Leis. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao relator da matéria, Sr. Deputado 
César Colnago, para dar o seu parecer. (Pausa) 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
defendemos contrariamente a fala dos dois deputados que 
fizeram as defesas das Emendas nºs. 135, 134, 133, 132, 
114 e 117. Passamos dois finais de semana, principalmente 
o último, preparando o relatório que foi muito discutido e 
debatido na Comissão de Finanças, que recebeu o voto à 
unanimidade dos deputados presentes à Comissão de 
Finanças. 
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 Em relação a emenda do Ministério Público, 
depois de muito discutir e conversar internamente na 
comissão, com os nossos técnicos, de conversar com 
membros do Poder Executivo que elaboram a proposta e 
com o próprio Ministério Público que encaminhou uma 
solicitação de recursos na ordem de vinte milhões, em 
função da situação momentânea que vive o Estado, da crise 
financeira, até porque, muito dos recursos, Sr. Deputado 
Rudinho de Souza, que destacamos o respeito por S.Exª, 
eram recursos para investimentos. Hoje o Estado não tem 
recursos para pagar o servidor público, entendendo que 
essas obras realmente serão prejudicadas 
momentaneamente, mas que o Estado, à medida que, 
recupera a sua capacidade de investimento, o seu equilíbrio 
econômico- financeiro, poderemos corrigir à frente, porque 
é investimento. 
 Por que fizemos a emenda do Judiciário? Porque 
atacava diretamente quem no ano passado, em outras 
despesas, manutenção do fórum, limpeza, conservação, 
xerox, estagiários e outras, tiraram de vinte e seis milhões 
para dezenove; a manutenção da Justiça, não estamos 
falando em investimento na Justiça. Portanto, fizemos uma 
emenda  retirando recursos do Executivo, negociadamente 
com o Secretário Sr. Guilherme Dias, com o aval do Sr. 
Governador e com o nosso Presidente que autorizou de 
forma negociada. 
 Em relação as emendas do Sr. Deputado Euclério 
Sampaio, que a Deputada defendeu em nome do Deputado, 
o limite de dez por cento, primeiro, Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, fizemos um histórico do Camata até hoje. 
Exceção feita ao Governo José Ignácio que aqui trataram 
mal, só deram três por cento, a esta Casa, durante vinte e 
cinco anos e a média tem sido vinte a vinte e cinco por 
cento. Se aprovado essa emenda o governo não tem nem 
mais como abrir crédito suplementar porque já ultrapassou 
os dez por cento, ficaria ilegal. 
 Segundo, em relação a emenda da reforma das 
unidades policiais e civis, é tão legítima e importante como 
cem outras emendas que cortamos, tanto da Sra. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas e de todos os Deputados que 
apresentaram emendas. Seríamos injusto se déssemos uma 
emenda acatando, o que chamamos de emenda paroquial, 
àquela  que atende a sua base, atende ao prefeito, a sua 
categoria e não dando quase outras cem emendas 
apresentadas pelos deputados, que pedimos a V.Exªs que 
este ano, pela crise econômica e financeira do Estado, não 
apresentassem emendas. Dezoito deputados não 
apresentaram emendas, apenas doze, e esses doze 
entenderam o nosso sofrimento na hora de fazer esse corte. 
 No mês de setembro teremos a nova mensagem 
para o ano que vem. 
 
 O Sr. Rudinho de Souza – Sr. Deputado, temos a 
certeza de que nessa conversa sobre o pedido das emendas 
dos deputados, não estávamos presente. As nossas emendas 
que foram apresentadas, a esta Casa, foi de livre e 
espontânea vontade, e, temos a certeza de que os pedidos do 
Palácio Anchieta não chegaram até a nossa pessoa. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Deputado, foi 
naquela reunião que estávamos presentes e V.Exª também 
estava. 
 

 O Sr. Rudinho de Souza – Então, cheguei 
atrasado. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Tinham vinte e 
oito Deputados naquela reunião, tanto que dezoito não 
apresentaram emendas. O nosso relatório, cento e sessenta e 
duas emendas, apresentamos duas, uma do Poder Judiciário 
e uma para corrigir a aplicação dos recursos da reserva de 
contingência, abrindo possibilidades de cobrir qualquer 
déficit orçamentário. 
 Pedimos aos Srs. Deputados que vote conforme o 
nosso relatório aprovado à unanimidade na Comissão de 
Finanças. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Inicialmente colocaremos em votação o destaque à 
Emenda 132, aumento da dotação orçamentária da atividade 
de pagamento de membros e servidores inativos, para 
atender gastos com despesas de exercícios anteriores, de 
forma a cumprir o disposto nas Leis 10474/02 e 10477/02, 
de autoria do Sr. Deputado Rudinho de Souza e outros. 
 
 Em votação o destaque à Emenda 132. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitado o destaque contra quatro votos. 
 
 Em votação a Emenda 133, de autoria do Sr. 
Deputado Rudinho de Souza, aumento da dotação 
orçamentária da atividade de construção e/ou aquisição de 
imóveis para as Promotorias de Justiça da 3ª Entrância. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitada a emenda contra cinco votos. 
 
 Em votação a Emenda 134, de autoria do Sr. 
Deputado Rudinho de Souza, aumento de dotação 
orçamentária da atividade de construção e ou aquisição de 
imóveis para as Promotorias de Justiça da 2ª Entrância. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitada a Emenda contra três votos. 
 
 Em votação a Emenda 135, de autoria do Sr. 
Deputado Rudinho de Souza, aumento de dotação 
orçamentária da atividade de construção e/ou aquisição de 
imóveis para as Promotorias de Justiça de 1ª Entrância. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitada a Emenda contra três votos. 
 
 Em votação a Emenda 136, de autoria do Sr. 
Deputado Rudinho de Souza, aumento de dotação 
orçamentária  da atividade de administração, da unidade, 
para atender gastos com locação de mão-de- obra com 
recursos previstos pela emenda X. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam  permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitada a Emenda contra três votos. 
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 Em votação a Emenda 114, de autoria do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, reforma de unidades policiais 
civis. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Rejeitada a Emenda contra quatro votos. 
 
 Em votação a Emenda 117, de autoria do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, que define o limite de dez por 
cento de cada unidade orçamentária para o reforço de 
dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos 
as definidas no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320. 
 Os Srs. Deputados que aprovam a Emenda, 
permaneçam sentados.(Pausa) 
 Rejeitada contra três votos. 
 
 Em votação o Projeto de Lei nº 415/2002, de 
acordo com Parecer da Comissão de Finanças. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Finanças para Redação Final.  
 
 Discussão única do Projeto de Lei nº 71/2003. 
 Concedo a palavra ao Relator, Sr. Deputado 
Edson Vargas.  
 
 O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
na última reunião da Comissão de Finanças foi apresentado 
o nosso relatório contendo algumas emendas que nós, como 
Relator da matéria, decidimos acatá-las.  

Por uma decisão soberana dos membros da 
Comissão de Finanças o nosso parecer foi rejeitado, mas 
resolvemos rediscutir esse assunto. E como percebemos um 
sentimento generalizado por parte das Srªs Deputadas e dos 
Srs. Deputados no sentido de rever a posição adotada na 
Comissão de Finanças, estamos apresentando destaque de 
algumas emendas que gostaríamos de ver acolhidas por este 
plenário.  

Apresentamos destaque às emendas de números: 
16, 17, 22, 23, 29, 34, 38, 39, 42, 43, 49, 51, 63, 68, 74, 77, 
78, 01, 02, 03 e 05. Gostaríamos que o  plenário se 
manifestasse com relação às mesmas. 

Gostaríamos de contar com o apoio dos Srs. 
Deputados para que esta Casa dê a contribuição de  um 
Legislativo que está de fato preocupado em enriquecer 
ainda mais os projetos  oriundos do Executivo. 

Devido a um ajuste feito com os Srs. Deputados, 
essas emendas não são as mesmas que havíamos acolhido 
no nosso relatório na Comissão de Finanças. (Muito bem!)  
 revisado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro o requerimento de V.Exª acolhendo o destaque. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, pela 
ordem! Para que não corramos nenhum risco de 
descumprimento das formalidades da votação, quero 
ratificar o pedido de destaque do Sr. Deputado Edson 
Vargas para as emendas de minha autoria, que são as 
Emendas nºs 29, 34, 38 e 39, e pedir destaque para a 

Emenda nº 42, apresentando à mesma uma subemenda. 
Porque consta na emenda “construção” e trata-se de uma 
emenda orçamentária. Queremos retificar para 
“implementação de uma política de pronto-atendimento, de 
atendimento de emergência da população infantil”. 
Construção de hospital infantil é incompatível com diretriz. 
 A orientação da assessoria, para que a gente dê 
conta da negociação política que foi feita no plenário, é no 
sentido de apresentar uma subemenda à Emenda nº 42, com 
a seguinte redação: “implementação de uma política de 
pronto-atendimento e de atendimento de emergência à 
população infantil”. É como apresento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Srª Deputada Brice Bragato, neste momento estamos 
votando emendas já apresentadas e já apreciadas na 
Comissão de Finanças. Não temos como  acatar nova 
formulação, nova redação da emenda, de tal forma que está 
acatado o destaque à Emenda nº 42 da forma como foi para 
a Comissão de Finanças. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, pela 
ordem! Existem outras emendas para as quais terão de ser 
apresentadas subemendas sob pena de não termos como 
acolher ou apresentar destaques em relação às mesmas. 
Neste caso,  retiramos o destaque a essas emendas, como 
essa de autoria da Srª Deputada Brice Bragato, que 
apresentou uma emenda que não é apropriada para a LDO. 
Ela contém algumas colocações não próprias para a LDO. E 
S.Exª se prontificou a apresentar essa subemenda no sentido 
de apenas ajustar essa emenda anteriormente apresentada. E 
não sendo possível a apresentação de uma subemenda, 
teremos dificuldades de apresentar destaques. 
 Existe a Emenda nº 42 e existem mais duas ou 
três emendas, inclusive de autoria do Sr. Deputado Helder 
Salomão, em que teremos que adotar o mesmo 
procedimento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Lamentavelmente o Regimento Interno não prevê essa 
modalidade de subemenda em plenário. Neste momento 
estamos votando o parecer com as emendas acatadas e 
rejeitadas. Aliás, todas foram rejeitadas, de tal forma que 
essa liberalidade a Mesa não pode adotar. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
neste caso, retiro o destaque à Emenda 42 e mantenho o 
destaque para as Emendas nºs 29, 34, 38 e 39. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Então, retirado o destaque para a Emenda nº 42. 

 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 

Presidente, pela ordem!  
Sr. Presidente, ratifico o nosso pedido de destaque 

para as Emendas nºs 68, 74, 77 e 78. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Já estão deferidas. 
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 Vou repetir os destaques para as emendas dos 
correspondentes números já deferidas: 1, 2, 3, 5, 22, 23, 29, 
34, 38, 39, 43, 49, 51, 63, 68, 74, 77 e 78.  
 Já deferimos e os destaques estão aceitos. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Sr. Presidente, 
requeiro a V. Exª destaque para a Emenda nº 57 e quero 
retirar o destaque, pelo mesmo problema já levantado pela 
Srª Deputada Brice Bragato, à Emenda nº 43.  
 Então, retiro  o destaque para a Emenda nº 43 e 
estou incluindo o pedido de destaque para a Emenda nº 57, 
que inclusive foi a emenda que no primeiro momento, no 
parecer do relator, Sr. Deputado Edson Vargas, tinha sido 
acatada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro os requerimentos de V. Exª.  
 Indago aos Srs. Deputados e às Srªs Deputadas se 
há ainda algum outro pedido de destaque a ser apresentado. 
(Pausa) 
 Não havendo, vou iniciar a votação pela ordem 
crescente. 
 Emenda nº 01. 
 Concedo a palavra à Srª Deputada Fátima Couzi 
para defender a emenda de sua autoria. Se V. Exª quiser 
defender as quatro emendas de sua autoria, poderá fazê-lo 
também. 
 
 A SRª FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, 
assim o faremos. 

A nossa Emenda nº 01 é muito importante e 
gostaríamos que os nossos colegas votassem a favor da 
mesma. É uma emenda ao artigo 39, que diz: 

 
“Na hipótese do Projeto de 

Lei Orçamentária de 2004 não ser 
sancionado até dia 31 de dezembro de 
2003, a programação dele, constante na 
forma da proposta enviada à Assembléia 
Legislativa, só poderá ser executada no 
prazo de três meses.” 

 
A Emenda nº 02 diz o seguinte: 

 
“Os quadros demonstrativos 

exigidos na Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, conforme 
descrito no artigo 4º desta lei, inclusive 
os parágrafos, nas mesmas datas em que 
os mesmos forem encaminhados ao 
Tribunal de Contas e à Assembléia 
Legislativa.” 

 
 Nos Orçamentos de 2001 e 2002 constavam o 
envio também para a Assembléia Legislativa e foi retirado. 
Estamos pedindo que volte a mandar para a Assembléia 
Legislativa. 
 
 A Emenda nº 03 já consta da nossa Constituição 
quando fala que no artigo 153 :  
 

“são vedadas abertura de 
créditos suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes.” 

 
A Emenda de nº 5, um novo inciso. Diz: 

 
“Incentivar projetos de 

conservação de meio ambiente, visando 
a implantação do ecoturismo e do 
agroturismo nas diversas regiões do 
Estado, com a concessão de 
financiamentos oriundos de incentivos 
financeiros e fiscais concedidos pelo 
Estado e o apoio dos órgãos 
governamentais”. 

 
 Então, Srs. Deputados  e Srªs. Deputadas, Sr. 
Relator, essas são as quatro Emendas das quais estou 
pedindo destaque. Emenda nº 1, 2, 3 e 5.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Sr. Deputado Edson Vargas, concedo a palavra a V.Exª, 
se desejar pronunciar-se a respeito dos destaques oferecidos 
pela Deputada Fátima Couzi. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 
apenas quero reiterar o meu apelo no sentido de que 
venhamos acolher, integralmente, as matérias que 
apresentamos como destaque. É importante para esta Casa. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra  ao Sr. Deputado César Colnago para 
encaminhar a votação em nome do PPS. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
as Emendas da Deputada Fátima Couzi já estavam no 
Relatório do Deputado Edson Vargas. 
 Conversamos na Comissão de Finanças, depois 
com o Governo. Esta Casa tem como competência e como 
responsabilidade melhorar os projetos, principalmente as 
Emendas da Deputada Fátima Couzi que melhoram o 
projeto. 
 Somos pela aprovação das Emendas apresentadas 
pela Deputada Fátima Couzi. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Solicito aos Srs. Deputados que tomem assento para 
votação das quatro Emendas de autoria da Deputada Fátima 
Couzi. 
 Colocaremos em votação uma a uma.  
 
 Em votação a Emenda nº 1. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovada, contra dez votos. (`pausa) . 
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Em votação a Emenda n.º 02 de autoria da Sra. 
Deputada Fátima Couzi. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
sentados(Pausa). 
 Aprovada contra dez votos.(Pausa). 
 
 Em votação  a Emenda n.º 03 de autoria da Sra. 
Deputada Fátima Couzi. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
sentados(Pausa). 
 Aprovada por unanimidade.(Pausa). 
 
 Em votação  a Emenda n.º 05 de autoria da Sra. 
Deputada Fátima Couzi. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
sentados.(Pausa). 
 Aprovada por unanimidade. 
 
 Em votação as demais emendas. 
 
 Em votação a Emenda de n.º 22 de autoria do Sr. 
Deputado Cabo Elson. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo Elson, 
na qualidade de autor, para defender sua emenda. 
 
 O SR. CABO ELSON - Declino, Sr. Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação a emendas de n° 22. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação na qualidade de 
líder do PPS. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado César Colnago para 
encaminhar a votação. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados, após uma 
análise rápida, visto que já apreciei todas as emendas, 
gostaríamos de encaminhar favoravelmente a emenda 
apresentada pelo Sr. Deputado Cabo Elson que ajuda e 
enriquece o texto do Governo e a LDO.(Muito bem!). 
 
 O SR. PRESIDENTE –(CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação a Emenda de nº23 de autoria do Sr. Deputado 
Cabo Elson. 
 Concedo a palavra ao Sr. deputado Cabo Elson, 
na qualidade de autor para defender sua emenda. 
 
 O SR. CABO ELSON -  Declino, Sr. Presidente. 
 
 Em votação a emenda de n° 23. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação na qualidade de 
líder do PPS. 
 

 O SR. PRESIDENTE _(CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado César Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados, já 
apreciei e encaminho favoravelmente a emenda apresentada 
pelo Sr. Deputado Cabo Elson.(Muito bem!). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação as emendas de nº22  de autoria do Sr. 
Deputado Cabo Elson. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
sentados(Pausa). 
 Aprovada 

 
Em votação a Emenda n.º 23 de autoria do Sr. 

Deputado Cabo Elson. 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 

sentados.(Pausa). 
Aprovada. 
 
Em votação as emendas n.º 29, 34, 38 e39 de 

autoria da Sra. Deputada Brice Bragato  
 
A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação na qualidade de  
autora das mesmas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– concedo a palavra à Sra. Deputada Brice Bragato. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) - Sr. Presidente Sr.as. e Srs. Deputados,  estou 
defendendo o destaque para as emendas de nºs. 29, 34, 38 e 
39. O Sr. Deputado Helder Salomão vai defender, se não 
me engano, três emendas e o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, nos parece, quatro emendas. Ao todo  o PT, 
com três Srs. Deputados , destacaram onze emendas. Eram 
treze e agora são onze. 
 Na verdade apresentamos à LDO sessenta e três 
emendas . O total  de emendas apresentadas foi de oitenta e 
três emendas, sessenta e três da Bancada do PT e vinte dos 
demais Srs. Deputados. Então o destaque de onze  é uma 
proporção  de vinte por cento do que apresentamos. Po isso 
estamos pedindo apoio dos Srs. Deputados, porque 
entendemos que  proporcionalmente não estamos pedindo 
muito, porque tínhamos apresentado sessenta e três 
emendas e estamos destacando onze. Em relação as quatro 
emendas que apresentamos, resumidamente, dizemos o 
seguinte: três delas são programas do Governo Lula que o 
Governador Paulo Hartung já aderiu e para isso, S.Exa. 
precisa  ter a diretriz na lei para colocá-la em prática. 

O Programa “ Fome Zero” cujo Conselho de 
Segurança Alimentar foi instalado aqui. O Primeiro 
Emprego, que foi assinado ontem em Brasília, a legalização 
das terras dos Quilombolas, que são as comunidades negras 
do norte do Estado. Os Deputados que aderiram a Frente 
Parlamentar de Integração Racial, puxada pelo Sr. 
Deputado Cabo Élson, todos assinaram , onde  eles pediram 
naquela audiência pública, que nós a incluísse  no 
orçamento. 
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A outra emenda, é um plano habitacional para 
cobrir um déficit de moradia em todo o Estado do Espírito 
Santo. 

Entendemos que são de mérito social e de 
interesse de todos  Deputados. Não é pedir demais. Por isso, 
peço o apoiamento de V.Exas. (Muito bem!) 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação.   
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra ao Líder do Governo, Sr. Deputado 
César Colnago. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO - (Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, 
analisando  as emendas da Sra. Deputada Brice Bragato, 
algumas que já estavam no relatório do Sr.Deputado Edson 
Vargas, algumas são do nível federal que já tem a 
articulação do Governo Estadual.  Também quero pedir a 
esta Casa,  as diferenças que tão bem convivemos nos 
últimos quatro meses: debatendo, tentando construir. Quero 
apoiar enquanto encaminhamos como Líder do PPS e do 
Governo, somos   pela aprovação das emendas da Sra. 
Deputada Brice Bragato. 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em votação a emenda nº 29. 
 Os Srs. Deputados que  aprovam, queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovada. 
 
Em  votação a emenda de nº 34. 

 Os Srs. Deputados que aprovam, queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 
 Aprovada 
 
 Em votação a emenda de n°38.  

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

 
Em votação a emenda nº 39.  
Os Srs. Deputados que aprovam, queiram 

permaneçam sentados.(Pausa) 
Aprovada. 
Passaremos a votação das emendas destacadas de 

nºs 49, 51, 57 e 63. 
 
O SR. HELDER SALOMÃO - Sr. Presidente, 

na qualidade de autor das emendas, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Helder Salomão. 
 
O SR. HELDER SALOMÃO – (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas , na verdade a  Sra. Deputada Brice Bragato já 
fez a exposição dos motivos que levaram a Bancada do 
Partido dos Trabalhadores a colaborar com o projeto do 
Governo, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O nosso objetivo não foi engessar, amarrar ou 
dificultar o Governo, pelo contrário, as emendas visam 
enriquecer a peça orçamentária encaminhada por S. Exa. As 
emendas 49, 51, 57 e 63, tratam dos seguintes temas, é bom 
lembrar que o governo fez um apelo que achamos 
necessário, sobre a não aprovação de emendas para o 
Orçamento que vigorará até dezembro. É bom dizer que em 
relação a LDO é importante lembrar  que vigorará no ano 
que vem, então, estamos contribuindo para que o Governo 
defina suas metas e diretrizes para o próximo ano.  
 As emendas são as seguintes: a 49 trata de 
implementar projetos voltados para o desenvolvimento da 
educação indígena no Estado. Temos comunidades 
indígenas e sabemos que em governos passados sempre 
tivemos a liberação de  incentivos para a educação 
indígena. Então, o objetivo é que essas comunidades 
possam continuar tendo acesso à educação, que é 
importante e fundamental. A outra diz respeito aos recursos 
para a erradicação do analfabetismo. É uma emenda  que 
visa adequar a LDO ao Programa do Governo Federal, que 
trabalhará no Programa Fome Zero com combate  ao 
analfabetismo. E a previsão de recursos destinados a 
manutenção  do desenvolvimento do ensino de acordo com 
o artigo 178, da Constituição, incluindo gastos com  
inativos. Essas são as emendas na área da Educação. 
(Muito bem!) 
 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar votação.  
  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado César Colnago para 
encaminhar a votação das  Emendas nºs. 49, 57 e 63. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas emendas 
vêm de programas que visam a contribuir na educação 
indígena, na erradicação do analfabetismo.  

Encaminhamos pela aprovação  das emendas 
corroborando no sentido de ajudar a matéria do Governo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Em votação. 
 Os Srs. Deputados favoráveis à Emenda 49, que 

trata de recursos para apoiar e implementar projetos 
voltados para o desenvolvimento da educação indígena, 
permaneçam sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
 

Os Srs. Deputados favoráveis à Emenda 57, que 
trata da previsão dos recursos destinados a manutenção e 
desenvolvimento do ensino da  forma do disposto do Artigo 
178, da Constituição Estadual, inclusive os gastos com 
inativos, permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

Os Srs. Deputados favoráveis à Emenda 63, que 
trata de Iniciar o programa de erradicação do analfabetismo 
no Estado do Espírito Santo, investindo  em formação de 
educadores, permaneçam sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
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O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para declarar voto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglésias.  

 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras Deputadas, 
não conseguimos entender, mas estamos votando mesmo 
assim, é até uma piada. Sabem por quê? Acreditamos que 
quando fazemos acordos eles  devem ser cumpridos; 
acordos foram feitos para serem  cumpridos. Foi feito um 
acordo e nós nos sentimos muito chateados, pois tínhamos 
emendas a apresentar, assim como alguns companheiros 
também e não puderam. Foi dito: não faça emendas, não 
faça emendas, vamos apoiar diretamente todo o projeto do 
Governo. E assim entendemos. Iríamos fazer algumas 
emendas muito necessárias ao Orçamento e  sentimos 
nossas emendas serem deixadas de lado.   

 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Sr. Deputado Délio Iglésias,  para esclarecer V. Exª., 
queremos dizer que não é o Orçamento que estamos 
votando, é a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 
relação à LDO, houve desde ontem o estabelecimento de 
um acordo no sentido de resgatar emendas dos Srs. 
Deputados com destaque em Plenário.  

 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, 

mesmo assim nos sentimos prejudicados, pois tínhamos 
nossas emendas para serem apresentadas. Mas, estamos 
aqui cumprindo a nossa parte e esperamos que todas as 
vezes em que nós, Deputados, fizermos acordos, eles sejam 
cumpridos.  

Observem o  tempo que estamos debatendo, 
votando ou não, um fica chateado porque não votamos com 
ele e começa uma disputa interna sem necessidade.  

Estamos apoiando o Governo do Estado 
integralmente e isso é o que importa. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradeço as palavras do Sr. Deputado Délio Iglésias. O 
pronunciamento de V.Exa. fica constando como declaração 
de voto, para se encaixar no Regimento Interno da Casa. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson Vargas. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
só para esclarecer, e V. Exa. já fez menção disso, mas é 
porque alguns Srs. Deputados fizeram confusão quando 
numa reunião com o Sr. Governador, S. Exa. nos solicitou 
que, se possível, evitássemos incluir emendas ao 
Orçamento, por ser ele atípico, de apenas seis meses e, por 
razões diversas, que já sabemos, não seria bom que 
apresentássemos emendas ao Orçamento. Essa solicitação 
foi apenas em relação à peça orçamentária, não foi em 

relação à LDO, pois está sendo apresentada pelo Governo 
para o exercício de 2004. De tal forma que é absolutamente 
necessário esse debate e essa discussão de apresentação de 
emendas.  

É apenas para esclarecer ao Sr. Deputado Délio 
Iglésias, porque já percebemos que outros Deputados 
também têm tido o mesmo sentimento que S.Exa. teve. 
Mas, na realidade, o que aconteceu foi só isso.(Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos pela declaração de voto do Sr. Deputado 
Edson Vargas. 
 Em votação as Emendas de nºs. 68, 74, 77 e 78, 
de iniciativa do Sr. Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, peço a palavra para fazer a defesa de nossas 
emendas e encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. 
Deputados, gostaríamos de ressaltar que as emendas aqui 
apresentadas por nós e pela Bancada do Partido do 
Trabalhadores tem como objetivo enriquecer essa peça da 
Lei de Diretrizes Orçamentária. Estamos trabalhando 
diretrizes para o Orçamento. 

 Duas de nossas emendas tratam da questão do 
homem do campo, do pequeno agricultor. Inclusive, foi 
tema de nossa fala, hoje, desta tribuna; uma outra diz 
respeito ao meio ambiente e, finalmente, uma que está 
relacionada à questão da nossa atuação na área da Saúde. 
Gostaríamos de pedir aos nobres companheiros o 
apoiamento a estas emendas.(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Em votação as Emendas. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação, na qualidade de 
Líder do Governo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado César Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
são quatro emendas que discutimos ainda no relatório e 
concordamos com elas. Encaminhamos pela aprovação das 
mesmas. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação a Emenda nº 68, que trata das ações voltadas 
à criação de centros de comercialização de produtos agro-
industriais.  
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 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Em votação a Emenda nº 74, que trata de ação 
voltada à promoção do desenvolvimento sustentável do 
campo, valorizando o pequeno e médio produtor, com 
medidas de estímulo ao escoamento da produção regional 
para o mercado interno e externo.  
 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Em votação a Emenda nº 77, que trata da defesa 
dos direitos, inclusão social e apoio aos portadores de 
patologias de deficiências e usuários do serviço de saúde.  
 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Em votação a Emenda nº 78, que trata da ação 
voltada à preservação, valorização e recuperação ambiental, 
com mobilização da sociedade e apoio à iniciativa não 
governamental na defesa da Ecologia.  
 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Em votação o Projeto de Lei nº 71/2003, na sua 
totalidade. 
 
 A SR.ª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
pela ordem. Há ainda as emendas de autoria da Sra. 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – A Srª. Deputada 
Brice Bragato está fazendo uma abordagem muito 
interessante. Existem algumas emendas de autoria da Srª. 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas que haviam sido 
acolhidas em nosso relatório anterior e que não 
apresentamos destaque para as mesmas. Não sabemos se 
ainda é possível, com a tolerância de V. Exa., incluirmos 
essas emendas. Gostaríamos de pedir a colaboração da 
nossa competente equipe da Comissão de Finanças, as de 
nºs 16 e 17, do nosso relatório, para apresentarmos 
destaque. 
 Parabenizamos a Srª. Deputada Brice Bragato 
pela atitude da lembrança de trazer à Casa esta 
possibilidade ainda de destaque. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– É possível ainda a apresentação do destaque. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Apresentamos 
destaque para as Emendas de nºs. 16 e 17.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro o requerimento de V. Exa. 
 Em votação as Emendas. 
 

 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação, na qualidade de 
Líder do Governo. 
 
 O SR. PRESIDENTE –(CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado César Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
essas duas emendas já estavam contidas no relatório do 
Relator, Sr. Deputado Edson Vargas. São, inclusive, muito 
conversadas com o Poder Executivo no fechamento do 
nosso relatório. Foi quase que em conjunto com a 
Comissão. Realmente, tinham ficado por último e como a 
Deputada não está presente foi importante tê-las resgatado, 
porque estava no bojo de todas as emendas do relatório.  
 Somos pela aprovação das referidas emendas, de 
autoria da Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação a Emenda nº 16, de autoria da Srª. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, que diz serão priorizados 
investimentos para o Interior do Estado de forma 
regionalizada, conforme dispõe a Lei nº 5120/95. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Em votação a Emenda nº 17, de autoria da Srª. 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, que diz: até o final 
dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de 
cada quadrimestre, em audiência pública, na Comissão de 
Finanças da Assembléia Legislativa. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 Em votação o Projeto de Lei nº 71/2003, 
incluindo os destaques aprovados. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para a Redação Final. 
 
 Quero alertar às Comissões de Justiça e de 
Finanças que deverão se reunir, extraordinariamente, no 
sentido de elaborarem as Redações Finais do Orçamento e 
da LDO. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será ordinária, à hora regimental, e para 
a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 
 

Votação da Redação Final dos Projetos de Lei nºs 
76/2003, de autoria do Deputado Marcelo Santos e 80/2003, 
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de autoria da Mesa Diretora. Discussão única, em regime de 
urgência do Projeto de Resolução n.º 121/2003. Votação 
adiada, em 2º turno, da Proposta de Emenda Constitucional 
nº 11/2000. Votação adiada, em 1º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 06/2003. Eleição da Comissão 
Representativa da Assembléia Legislativa para atuar 
durante o recesso parlamentar, em cumprimento ao disposto 
no § 4º do art. 60 da Constituição Estadual. Discussão 
especial em 2º sessão, do Projeto de Lei n.º 050/2003 e 
155/2003. Discussão especial em 1º sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 158/2003 e do Projeto de Lei n.º 150/2003.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezenove horas e vinte e 

sete minutos. 
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ATOS DA MESA 
 
 

ATO Nº 1.605/2003 
 

Designa membros da Comissão Representativa da 
Assembléia Legislativa durante o recesso. 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base no que dispõe o Art. 60, 
§ 4º da Constituição Estadual e nas indicações partidárias, 
RESOLVE: 
 
 Declarar eleitos os Deputados abaixo relacionados 
para comporem a Comissão Representativa da Assembléia 
Legislativa durante o recesso parlamentar do período de 03 
a31 de julho de 2003. 
 
 
DEPUTADO   SUPLENTE 
 
 
01)CLAUDIO VEREZA – PRESIDENTE 
 
02)HELDER SALOMÃO – PT  BRICE BRAGATO 
 
03)JOSÉ ESMERALDO – PFL  GILSON GOMES 
 
04)MARIAZINHA VELLOSO LUCAS PSDB  RUDINHO DE SOUZA 
 
05)SÉRGIO BORGES – PMDB               LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
06)PAULO FOLETTO – PSB  JANETE DE SÁ 
 
07)MARCELO SANTOS – PTB  GEOVANI SILVA 
 
08)CABO ELSON – PDT  SUELI VIDIGAL 
 
09)ANSELMO TOSE – PPS  CÉSAR COLNAGO 
 
10)ROBSON VAILLANT – PL  CLÁUDIO THIAGO 
 
11)EDSON VARGAS – PMN   
 
12)REGINALDO ALMEIDA – PP –  
 
13)DÉLIO IGLESIAS - PSC 
 
14)GILSON AMARO – PRTB 
 
15)JOSÉ TASSO DE ANDRADE – PTC 
 
16)FÁTIMA COUZI – SEM PARTIDO 

 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

Julho de 2003. 
 

 
 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1.606 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
TÂNIA CARNEIRO MAIA, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

julho de 2003.   
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.607 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ORESTES CORREIA DO NASCIMENTO, para exercer 
o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADSG, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

julho de 2003.   
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO  Nº 1.608 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, JOÃO  
 
ALMIR PERTEL, para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto Legislativo, código ADTEC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

julho de 2003.   
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.611 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n° 1745, de 12.12.94, resolve:  
 
 Designar, a partir de 01 de julho de 2003, para 
o exercício de  Função Gratificada, a servidora  efetiva 
MÁRCIA REGINA QUEIROZ FERREIRA – matrícula 
201063, lotada no DLMAE, para exercer a Chefia do Setor 
de Controle de Diárias e assessorar a Diretora do DLMAE. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

julho de 2003.   
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.612 
 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n° 1745, de 12.12.94, resolve:  
 
 
 Designar, a partir de 01 de julho de 2003, para 
o exercício de  Função Gratificada, a servidora  efetiva  

 
ANNA RITA XAVIER ZEHURI BARROS – matrícula 
201194, lotada na 1ª Secretaria, para assessorar as 
atividades desenvolvidas pela 1ª Secretaria da Mesa 
Diretora. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 

julho de 2003.   
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.613 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução nº 1745, de 12.12.94, resolve: 
 
 

Designar, a partir de 1º de julho de 2003, para o 
exercício de Função Gratificada, a servidora efetiva 
CARLI MARGARIDA GUARNIER SILVA - matrícula 
016569, lotada na Diretoria Legislativa da Procuradoria e 
Consultoria - DLPC para: 

 
I - coordenar o serviço de leitura de diários 

oficiais e o repasse das publicações recebidas ao Procurador 
Geral, Diretor da DLPC e ao procurador designado no 
respectivo processo judicial; 

 
II - coordenar o serviço de acompanhamento de 

processos judiciais que correm nas 1ª e 2ª Varas dos Feitos 
da Fazenda Pública Estadual e o repasse dos andamentos ao 
Procurador Geral, Diretor da DLPC e ao procurador 
designado no respectivo processo; 

 
III - acompanhar a operação do software 

desenvolvido pela DLCPD para registrar o andamento dos 
processos judiciais e propor as alterações necessárias;  

 
IV -  supervisionar a emissão de relatórios de 

andamento dos processos judiciais e administrativos; 
 
V -  coordenar a organização e atualização dos 

dossiês de processos que correm na DLPC.  
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 de 

junho de 2003. 
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.086 
 
 

Fica acrescido  no Art. 34 do Regimento Interno, um inciso 
e transforma seu parágrafo único em § 1º, acrescentando- 

lhe novos parágrafos. 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 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 art. 34 do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução 1.600, de 11.12.1991 fica acrescido de um 
inciso, e seu parágrafo único transformado em § 1º, 
acrescentando-lhe novos parágrafos com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 34............................................................. 
 
XIV – apreciar sugestão de elaboração legislativa 

apresentada por associações ou órgãos de classe, sindicatos 
ou outras entidades organizadas da sociedade civil, com 
exceção dos partidos políticos e, se pertinente, transformá-
la em proposição legislativa a ser submetida ao Plenário da 
Assembléia Legislativa. 

 
§ 1º..................................................................... 
 
§2 º Para a apresentação de sugestão de 

elaboração legislativa é exigida da entidade a que se refere 
o inciso XIV deste artigo: 

 
I – registro, em cartório de títulos e documentos 

ou em órgão do Ministério do Trabalho; 
 
II – documento que comprove a composição de 

sua diretoria e indique seus responsáveis judicial e 
extrajudicialmente, à época da apresentação da sugestão. 

 
§ 3° A sugestão será apresentada ao Protocolo 

Geral da Assembléia e, depois de lida, distribuída à 

Comissão Permanente específica para o seu regular 
processamento. 

 
§ 4° A sugestão deverá tratar de um mesmo 

assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrada pela 
Comissão em proposições autônomas para a tramitação em 
separado. 

§ 5° A sugestão de elaboração legislativa que 
receber parecer favorável da Comissão, será transformada 
em proposição legislativa de sua iniciativa, sendo 
encaminhada para regular tramitação, recebendo parecer 
contrário, será arquivado. 

 
§ 6° A sugestão de elaboração legislativa terá a 

mesma tramitação das demais proposições, obedecendo a 
sua numeração geral.” 
 

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

sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  02 de 
julho de 2003. 

 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.087 
 

 
Dispõe sobre o valor da bolsa de complementação 

educacional. 
 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 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 valor das bolsas de complementação 

educacional dos estagiários admitidos pela Assembléia 
Legislativa fica fixado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) para estagiários de 3º grau e R$ 192,00 (cento e 
noventa e dois reais) para estagiários de 2º grau. 

 
Art. 2º Ficam revogados o Ato nº 2.389, de 

16.11.2000, e o artigo 1º, da Resolução n° 1.963, de 
05.9.2000. 

 
 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 02 de julho de 2003 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir 
de 01.6.2003. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  02 de 
julho de 2003. 

 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANOGRAMA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLENÁRIO

 



 
 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA GERAL 

 
DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

JOÃO LUIZ PASTE 
 

SECRETÁRIA GERAL DA MESA 
ANGELA MARIA HADDAD FAFÁ 

 
PROCURADOR GERAL 

SANDOVAL ZIGONI JUNIOR 
 

SUBDIRETORA GERAL  LISIA PIMENTA MENDES 
 

SUBPROCURADOR GERAL                             PIO JORGE PEDRINE  
 

SEC. DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS ALTAMIRO ENESIO SCOPEL 
 
Assessoria Militar – ASLM      Eurijader Miranda Barcelos 
Diretor Legislativo – DLA        Marcelo Calmon Dias 
Diretor Legislativo – DLMD    Carlos Eduardo Casa Grande 
Diretor Legislativo – DLCPD   Antônio Carlos Dias Oliveira 
Diretor Legislativo – DLR        Cleber Pereira de Lanes 
Diretor Legislativo – DLPL      Jones Cavaglieri 
Diretor Legislativo – DLMAE  Ana Lucia Feitosa 
Diretor Legislativo – DLPC      Eva Pires Dutra 
Diretor Legislativo – DLAE      Maria Helena Costa Signorelli 
Diretor Legislativo – DLDI       Marcelo Siano Lima 
Diretor Legislativo – DLCPT   João Francisco Martins 
Diretor Legislativo – DLTP      Simone Silvares Itala Rizk 
 

 
 

 




