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ATOS DA MESA 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2003 
 

Aprova as contas da Conselheira 
Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, referentes ao 
exercício de 2000. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de 
11 de dezembro de 1991, promulga o seguinte Decreto 
Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam aprovadas as contas da Conselheira 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, referentes ao exercício  financeiro de 2000. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, em 03 de junho de 

2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.491 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA LÚCIA LUZORIO LIBARDI, do cargo em 
comissão de  Assistente  Legislativo, código ALCH, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

Este Ato entra em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 de 
junho de 2003.    
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.492 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARCOS ROGÉRIO LOPES COSTALONGA, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALSL, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

Este Ato entra em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO N º 1.493 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
JOSELY ALCURE DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de  Assistente  Legislativo, código ALOC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

Este Ato entra em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.494 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
NEWTON DIAS, do cargo em comissão de  Assessor  
Legislativo, código ASGP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

Este Ato entra em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.495 
 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
RONALDO PADILHA, do cargo em comissão de 
Supervisor Legislativo, código SCP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

Este Ato entra em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO N º 1.496 
 

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

EXONERAR,  na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANDERSON MÁRCIO COUTINHO SANTOS, 
do cargo em comissão de Coordenador Geral  de Gabinete  
de Representação Parlamentar, código CGGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do Gabinete do 
Deputado Rudinho de Souza, a partir de 1º.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 

ATO N.º 1.497 
 

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, 
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, código ALREC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1.498 

 
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, 
VANESSA PINTO VIEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Auxiliar de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Claudio Vereza. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.499 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
EDNA APARECIDA SANTOS ARRUDA, do cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado Claudio Vereza. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   04 de 
junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1.500 
 

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, EDNA 
APARECIDA SANTOS ARRUDA, para exercer o cargo 
em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado 
Claudio Vereza. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.501 

 
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, 
ANGELA MARIA FURTADO GONÇALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete  de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no Gabinete da Deputada Sueli 
Vidigal. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.502 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1.341, de 
13.05.2003, publicado em 13.05.2003, que nomeou 
BEATRIZ FIGLIUZZI ARANTES, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO  N.º  1.503 
 

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, 
ALTAMIRO TADEU FRONTINO SOBREIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado 
Gilson Gomes. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.504 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA APARECIDA FAIÃO ABIKAHIR, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado José Ramos. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.505 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ARTHUR BEBER MACHADO, do cargo em comissão 
de Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
Gabinete do Deputado José Ramos. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.506 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA DA PENHA AZEVEDO MERÇON, do cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado José Ramos. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   04 de 
junho de 2003. 
  

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1.507 

 
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, 
CARLOS ALBERTO LOUREIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado José Ramos. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.508 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
FRANCISCO CARACIOLLO GOMES DE SÁ, do 
cargo em comissão de  Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Gilson Gomes, a partir de 28.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1.509 
 

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, 
HÉLIO LUZ DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Gilson Gomes, a 
partir de 28.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  04 de 
junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

PORTARIA  N.º 90   
 

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

RESOLVE, considerar licenciados, os servidores 
deste Poder Legislativo, abaixo relacionados, na forma dos 
Artigos citados  pela  Lei Complementar n.º 46, de 
31/01/94: 
 

NOME CARGO DIAS ART. A PARTIR  
José Adelson 
Biancardi 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

03 129 12.02.2003 

Maria José 
Mariani 

Agente de Apoio 
Legislativo 

10 142 31.03.2003 

Antonio Roberto 
Zamprogno 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 31.03.2003 

Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 07.04.2003 

Rosalina Guedes 
de M. Mateus 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 10.04.2003 

Regina Céli 
Martins Chiabai 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor 

01 129 10.04.2003 

Silvia Helena 
Altoé  

Assistente 
Legislativo 

15 129 10.04.2003 

Mônica Ferreira 
Paes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 15.04.2003 

Karla Odete M. de  
Oliveira 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

04 142 22.04.2003 

Leandro Pereira 
Machado 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

07 129 22.04.2003 
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Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 23.04.2003 

Magda Carone 
Fontes 

Procurador 
Legislativo 

15 129 23.04.2003 

Sandra Lúcia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 23.04.2003 

Adriana Gratz 
Lopes 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

02 129 24.04.2003 

Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 130 24.04.2003 

Regina Céli 
Martins Chiabai 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor 

07 129 24.04.2003 

Antonio Pereira Agente  de Apoio 
Legislativo 

15 130 27.04.2003 

Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 29.04.2003 

Roseane Maria da 
C. Menezes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 29.04.2003 

Airton 
Melquiades dos 
Santos 

Assistente 
Legislativo 

01 129 30.04.2003 

Sandra Lúcia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 30.04.2003 

Maria da Penha 
G. Pereira 

Agente de Apoio 
Legislativo 

15 129 05.05.2003 

Hermenegilda A. 
da Silva 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

07 129 05.05.2003 

Izabel de Fátima 
R. Gadelha 

Assistente 
Legislativo 

01 129 05.05.2003 

Janaina Thais 
Zandonadi 
F.Nunes 

Adjunto 
Legislativo 

15 142 06.05.2003 

Izabel de Fátima 
R. Gadelha 

Assistente 
Legislativo 

02 129 07.05.2003 

Antonio Pereira Agente  de Apoio 
Legislativo 

30 130 12.05.2003 

Luciana  Schuwan 
J. de Carvalho 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

01 142 12.05.2003 

Sandra Lúcia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

03 129 12.05.2003 

Alda Rogéria C. 
Nascimento  

Agente de Apoio 
Legislativo 

01 129 13.05.2003 

Mariluce Salazar 
B. Rosalém 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

03 129 14.05.2003 

Márcia Karina M. 
de F. Bosi 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

01 129 15.05.2003 

Anadelza A. de 
M.Canabarro 

Assistente  
Legislativo 

01 129 15.05.2003 

Irinete Suely 
Zambe 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor 

01 142 15.05.2003 

Júlio César de 
Moraes 

Assistente  
Legislativo 

01 129 15.05.2003 

Margarida de 
Melo 
Vasconcellos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor 

01 129 16.05.2003 

Nilzabete Silva de  
Araújo 

Agente de Apoio 
Legislativo 

03 129 19.05.2003 

Sandra Lúcia dos 
Santos 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

03 129 19.05.2003 

Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

04 129 19.05.2003 

Lílian Borges 
Dutra 

Agente de Apoio 
Legislativo 

01 129 20.05.2003 

Rose Mary de 
Araújo M.da Silva 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

08 129 20.05.2003 

Márcia Karina M. 
de F. Bosi 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

02 129 21.05.2003 

Dagmar 
Galimberti de 
S.Pimenta 

Supervisor 
Legislativo 

03 129 21.05.2003 

Roseane Maria da 
C. Menezes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 22.05.2003 

Soraya Guedes 
Cysne 

Técnico de Apoio 
Legislativo 

30 130 22.05.2003 

José Carlos 
Corrêa Gomes 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

60 131 23.05.2003 

Regima Dalva R. 
Setubal 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

08 129 23.05.2003 

Antônio Daniel 
Agrizzi 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

05 129 26.05.2003 

Elzira Mognol 
Pimenta 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

10 129 26.05.2003 

Joana D’arc 
Barletta 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

05 129 26.05.2003 

Mônica Ferreira 
Paes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 142 26.05.2003 

Othon Ribeiro da 
Silva  

Agente de Apoio 
Legislativo 

10 129 27.05.2003 

Roseane Cosme 
Mattos 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

05 129 27.05.2003 

César Augusto B. 
Soares 

Assistente  
Legislativo 

02 129 28.05.2003 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em  04 de 

junho de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 

  
2. CONTRATADO: JOÃO VITOR GRATZ FERRAZ 
  
3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL  - 2º 

GRAU 
  
4. VIGÊNCIA: 27.05.2003  a  26.05.2004 
  
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

 R$ 128,13 (Cento e vinte e oito 
reais e treze centavos), reajustável 
de acordo com os vencimentos dos 
servidores da Assembléia  
Legislativa. 

  
6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa,  em 03 de 
junho de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 
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RESUMO DE CONTRATO  DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 

  
2.  CONTRATADO: JOSÉ BORGES TEIXEIRA 

JÚNIOR 
  
3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL  - 3º 

GRAU 
  
4.  VIGÊNCIA: 02.06.2003  a 01.06.2004 
  
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

R$ 160,16 (Cento e sessenta  reais 
e dezesseis centavos), reajustável 
de acordo com os vencimentos dos 
servidores da Assembléia  
Legislativa. 

  
6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

  
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 03 de 
junho  de 2003. 

 
JOÃO LUIZ PASTE 

Diretor Geral da Secretaria 
 

 
RESUMO DE CONTRATO  DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 

  
2.  CONTRATADO: LETICIA DE AZEVEDO 

SALGADO 
  
3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL  - 3º 

GRAU 
  
4.  VIGÊNCIA: 02.06.2003  a 01.06.2004 
  
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

 R$ 160,16 (Cento e sessenta  reais 
e dezesseis centavos), reajustável 
de acordo com os vencimentos dos 
servidores da Assembléia  
Legislativa. 

  
6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

  
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 03 de 
junho  de 2003. 

 
JOÃO LUIZ PASTE 

Diretor Geral da Secretaria 
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QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 
2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE.  

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CÉSAR 
COLNAGO, CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO 
VEREZA, EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, 
GEOVANI SILVA, GILSON AMARO, GILSON 
GOMES, HELDER SALOMÃO, MARCOS GAZZANI, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, MARCELO 
SANTOS, PAULO FOLETTO, REGINALDO 
ALMEIDA, ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE 
SOUZA, SÉRGIO BORGES, SUELI VIDIGAL E ZÉ 
RAMOS. (22)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS DÉLIO IGLESIAS, EDSON VARGAS, 
JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ TASSO 
DE ANDRADE E LUIZ CARLOS MOREIRA; 
ESTANDO LICENCIADOS OS SRS. DEPUTADOS 
CABO ELSON E HERALDO MUSSO. (08)  
 
 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, o Sr. Deputado 
Anselmo Tose e a Sra. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido a Srª Deputada Mariazinha Vellozo Lucas a 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia. 
 
 
  (A Srª Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas lê Eclesiástico 11.9) 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
  
  (O Sr. 2º Secretário proceda à leitura 
da Ata) 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. (Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
 
 

MOVIVE - MOVIMENTO VIDA NOVA VILA 
VELHA 

 
Vila Velha, 28 de maio de 2003 
 
OFÍCIO N.º 120/2003 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES 
Ilmo. Sr. Claudio Vereza - Presidente da ALES 
 
Prezado Senhor, 
 
 O MOVIVE - Movimento Nova Vida Vila Velha, 
organização não governamental, entidade apartidária de 
caráter privado sem fins lucrativos que articula a integração 
e colaboração ativa entre cidadãos, organizações públicas e 
privadas para a melhoria da qualidade de vida e cidadania, 
vem através deste solicitar credenciamento junto às 
comunicações das Comissões Permanentes da ALES e 
encaminhar à V.S.ª. os nomes dos representantes para 
comporem a representatividade do MOVIVE: Leonora 
Poltronieri como efetiva, e Coriolano Motta como suplente. 
 Agradecemos antecipadamente e enviamos nossas 
cordiais saudações. 
 Segue em anexo o Estatuto (e alterações), Ata de 
Eleição da Diretoria para Biênio 2002/2004 e Relatório de 
Atividades de 2002. 
 
 Atenciosamente, 
 

Tereza Cristina Zanol P. de S. Puppim 
Presidente 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura o Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória, 02 de junho de 2003 
 
OF/GDJTA/N.º 064/2003. 
 
Excelentíssimo Senhor 
CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual - Presidente da Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo 
 
Senhor Presidente, 
  

Informo a Vossa Excelência que, devido à 
problemas de saúde não poderei comparecer à Sessão 
Ordinária desta data. 
 
 Atenciosamente, 
 

JOSÉ TASSO ANDRADE 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura o Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
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Vitória, 02 de junho de2003. 
 
GDCT OF. 086/03. 
 
AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
 
 O deputado Cláudio Thiago, na condição de líder 
do PL de Vitória, vem por meio deste, indicar seu próprio 
nome como membro efetivo da CPI do Transcol e o 
deputado Robson Vaillant como seu suplente. 
  

CLAUDIO THIAGO 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Secretaria Geral da Mesa. 
 Continua a leitura o Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

 
Vitória, 02 de junho de 2003. 
 
OF/GDJS/116/03 
 
Exmo. Sr. 
Deputado Claudio Vereza 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa 
Nesta 
 
 Vimos por meio deste informar a V. Exa. 
estarmos impossibilitados de comparecer à sessão ordinária 
a ser realizada dia 03/06/2003, quando me encontrarei em 
Brasília em audiência com o Ministro da Previdência 
tratando de assuntos de interesse do Estado. 
 Sem mais para o momento, 
 
 Atenciosamente, 
 

JANETE DE SÁ 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura o Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória, 02 de junho de 2003 
 
MENSAGEM N.º 042 
 
Senhor Presidente, 
 

Tenho a honra de encaminhar à elevada 
apreciação dessa augusta Casa Legislativa, o anexo projeto 
de lei, que introduz alterações na legislação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e dá outras 
providências, visando estabelecer, com base no art. 179 da 
Constituição Federal, tratamento tributário simplificado 
diferenciado e favorecido para a microempresa industrial 
capixaba, à semelhança do que já ocorre com a 
microempresa comercial. 
 

 O esforço conjunto e articulado do Governo do 
Estado, da Assembléia Legislativa e da sociedade, tem sido 
fundamental para mudar o rumo do Espírito Santo. Esse 
caminho foi trilhado, por ocasião da aprovação do projeto 
de do ICMS, que foi convertido na Lei n.º 7.457, de 
31/03/2003, quando os membros dessa Casa de Leis, com 
zelo e austeridade, não se furtaram, com o seu 
assentimento, a disponibilizar importantes instrumentos 
para que este Executivo enfrentasse os privilégios 
tributários concedidos, e colocasse em prática medidas 
saneadoras voltadas para o restabelecimento das condições 
necessárias para a construção de um Espírito Santo melhor. 
 As estatísticas revelam que perto de 70% dos 
empregos formais são gerados por microempresas. 
Sabemos também que a carga tributária e a complexidade 
do atual sistema ordinário de tributação, sobretudo no que 
se relaciona com o ICMS, atuam como fatores inibidores  
para a criação de mais vagas de trabalho. Logo, nada mais 
importante e urgente do que estabelecer, também, um 
tratamento tributário simplificado e diferenciado para a 
microindústria capixaba. 
 As micro e pequenas empresas industriais 
propiciam um locus privilegiado para uma experiência 
inovadora de política num ambiente cada vez mais 
competitivo e hostil, onde o desemprego tem sido utilizado 
como a variável de ajuste, em particular pelas médias e 
grandes empresas industriais. 
 Uma das características primordiais da proposta, 
ora apresentada, é a gradação da carga tributária mediante 
adoção do princípio da progressividade de incidência do 
ICMS. Isto faz com que o contribuinte possa estar 
enquadrado – mês a mês e de acordo com as peculiaridades 
operacionais de seu ramo de atividade – em distinta faixa de 
contribuição, conforme se constata na tabela abaixo. 
 
MICROEMPRESA INDUSTRIAL 
 

 
CATEGORIA 

 
 

 
FAIXA 

 
RECEITA BRUTA 

ANUAL 
(EM VRTE-ES) 

 
RECOLHIMENTO 

MENSAL 

1 Até 51.972 45,00 VRTE’S 
2 Acima de 51.972, até 

106.344 
3,0% da RBM 

3 Acima de 106.344, até 
207.888 

3,5% da RBM 

4 Acima de 207.888, até 
311.844 

4,0% da RBM 

5 Acima de 311.844, até 
415.776 

4,5% da RBM 

6 Acima de 415.776, até 
520.000 

5,5% da RBM 

7 Acima de 520.000, até 
693.312 

6,% da RBM 

 
 
 
 
MICROEMPRESA 

8 Acima de 693.312, até 
880.000 

7,0% da RBM 

RBM = Receita Bruta Mensal 
VRTE-ES = R$ 1,3644 
 
 Convém esclarecer que a entrada do 
microempresário industrial no regime, na forma do projeto 
de lei, ora submetido a essa augusta Casa de Leis, é 
opcional e voluntário, podendo ele aceitar ou não o 
enquadramento nas novas regras. 
 Temos a certeza de que os nossos pequenos 
empresários industriais terão toda liberdade para crescer, 
gerar mais empregos e rendas, contribuindo assim de forma 
efetiva para a retomada do crescimento econômico estadual. 
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 Queremos formar no Espírito Santo um ambiente 
propício à produção, à geração e à distribuição de rendas, e, 
consequentemente, ao aumento da oferta de empregos. 
Acreditamos que este projeto de lei, se aprovado, 
constituirá um ponto de partida significativo para que isso 
aconteça. 
 Cabe esclarecer, ainda, que a alteração 
introduzida no art. 169 da Lei n.º 7.000/2001, visa à 
substituição da expressão “receita bruta anual” pela 
expressão “faturamento bruto anual”, eis que aquele 
conceito de receita bruta, previsto na legislação, exclui uma 
parcela considerável do faturamento (isenções, imunidades, 
substituição tributária etc), desvirtuando, de modo danoso, 
o espírito da norma, que leva em consideração o porte da 
empresa. 
 O art. 9º da Lei n.º 5.781/98 confere a 
determinadas empresas tratamento diferenciado, que 
possibilita transferências de créditos acumulados do ICMS. 
A sua revogação tem por objetivo o restabelecimento de 
tratamento isonômico. 
 Confiante de que construiremos, juntos, um novo 
Estado do Espírito Santo, é que propomos o presente 
projeto de lei, esperando a acolhida de Vossa Excelência e 
de seus ilustres pares, com a sua conseqüente aprovação. 
 Cumpre-nos, finalmente, com amparo no artigo 
65 da Constituição Estadual, solicitar urgência na 
apresentação do referido projeto, reiterando, na 
oportunidade, protesto de alta estima e elevada 
consideração. 
 
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 140/2003 
 

Introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, e dá 
outras providências. 

 
 Art. 1º Esta lei introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS-, 
e dá outras providências. 
 
 Art. 2º Os dispositivos abaixo relacionados da 
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 
 
 I – o art. 156: 
 

“Art. 156. A pessoa jurídica 
ou firma individual, contribuinte do 
imposto, ressalvadas as vedações do art. 
159, será considerada microempresa, 
quando valor total de suas saídas, 
decorrentes de operações de circulação 
de mercadorias, no ano-calendário, não 
exceder a: 
 
I – 520.000 (quinhentos e vinte mil) 
VRTE’s, na hipótese de estabelecimento 
comercial; 

II – 880.000 (oitocentos e oitenta mil) 
VRTE’s na hipótese de estabelecimento 
industrial, observado o disposto no art. 
159, § 3º. 
.....................................................” (NR) 

 
II – o art. 159: 
 

“Art. 159. 
................................................................. 
V – de comércio atacadista em geral, 
ressalvado o disposto no § 3º; 
................................................................. 
 

§ 3º Às empresas industriais, 
vinculadas ao regime deste capitulo, 
fica facultada a possibilidade de 
vinculação ao regime de apuração 
ordinário, mediante opção irretratável, 
vedados a fruição de quaisquer outros 
benefícios ou incentivos fiscais e o 
retorno ao regime deste capítulo no 
curso do mesmo ano-calendário, 
observado o seguinte: 

 
I – a opção pelo regime ordinário deverá 
ser exercida até 31 de dezembro de cada 
ano, para vigorar no ano-calendário 
subseqüente; 
 
II – a opção deverá ser comunicada 
ao órgão responsável pelo controle de 
dados econômico-fiscais da Secretaria 
de Estado da Fazenda, através da 
repartição fiscal da circunscrição da 
empresa optante; 

 
III – a falta de opção, na forma dos 
incisos I e II, deste parágrafo, implica 
vinculação automática ao regime deste 
capítulo; 
 
IV – as empresas industriais que vierem 
a se inscrever no cadastro de 
contribuintes do imposto, deverão 
exercer o direito de opção, no ato do 
pedido de inscrição, vedada a mudança 
de regime no mesmo ano-calendário.” 
(NR) 

 
III -  o art. 161: 
 

“Art. 161. O valor do imposto estimado, 
devido mensalmente pelos 
estabelecimentos de microempresas, 
será apurado observado o seguinte: 

 
§ 1.º Estabelecimento comercial com 
receita bruta mensal: 

 
I – de até 4.331,00 VRTE’s – recolherá 
45,00 VRTE’s; 
 
................................................................ 
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§ 2.º Estabelecimento industrial com 
receita bruta mensal: 
I – de até 4.331,00 VRTE’s – recolherá 
45,00 VRTE’s;  
II – de 4.331,01 VRTE’s a 8.662,00 
VRTE’s; – recolherá valor equivalente a 
3,% (três por cento) da receita bruta 
mensal; 
III – de 8.662.01 VRTE’s a 17.324,00 
VRTE’s – recolherá valor equivalente a 
3,5% (três vírgula cinco por cento) da 
receita bruta mensal; 
IV – de 17.324,01 VRTE’s a 25.987,00 
VRTE’s – recolherá valor equivalente a 
4,0% (quatro vírgula por cento) da 
receita bruta mensal; 
V – de 25.987,01 VRTE’s a 34.648,00 
VRTE’s – recolherá valor equivalente a 
4,5% (quatro vírgula cinco por cento) da 
receita bruta mensal. 
VI – de 34.648,01 VRTE’s a 43.333,00 
VRTE’s – recolherá valor equivalente a 
5,5% (cinco vírgula cinco por cento) da 
receita bruta mensal. 
VII – de 43.333,01 VRTE’s a 57.776,00 
VRTE’s – recolherá valor equivalente a 
6,0% ( seis por cento) da receita bruta 
mensal. 
VIII – acima de 57.776,01 VRTE’s – 
recolherá valor equivalente a 7% (sete 
por cento) da receita bruta mensal. 

 
§ 3.º Nenhuma microempresa poderá 
recolher valor inferior ao previsto nos 
incisos I dos parágrafos anteriores. 

 
§ 4.º No primeiro mês de 
funcionamento do estabelecimento de 
microempresa, o valor do recolhimento 
mensal mínimo será proporcional aos 
dias de funcionamento, contados a partir 
da data de concessão da inscrição 
estadual. “(NR) 

 
IV – o art. 169: 
 

“Art. 169. A microempresa, cujo 
faturamento bruto anual, no exercício 
civil imediatamente anterior, seja igual 
ou inferior a 90.000 (noventa mil) 
VRTE’s, fica dispensada da obrigação 
de que trata o art. 160, inciso IV, alíneas 
“a” e “ b”, e da obrigação de manter e 
utilizar Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, conforme 
dispuser o Regulamento. 

 
......................................................”(NR) 
 

Art. 3.º  A opção de que trata o art. 159, § 3º, da 
Lei n.º 7.000, de 2001, para o ano-calendário de 2003, 
deverá ser efetivada, excepcionalmente, no prazo que 
medeia entre a data da publicação 
 desta lei e o primeiro dia do segundo mês subsequente ao 
de sua publicação. 

 Art. 4.º  Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente o inciso VII do art. 159 da Lei n.º 7.000, de 
2001 e o art. 9º da Lei n.º 5.781, de 21 de dezembro de 
1998. 
 
 Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do 
segundo mês subsequente ao de sua publicação, ressalvado 
o disposto nos arts. 3.º e 4.º, que vigorarão imediatamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura o Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI N.º 141/2003. 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Município de Afonso 
Cláudio o imóvel que 
específica. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a doar 
à Câmara de Vereadores de Afonso Cláudio, um imóvel de 
sua propriedade e respectivas benfeitorias constituído de 
área com medindo 38.422.00 m (trinta e oito mil, 
quatrocentos e vinte e dois metros quadrados), inscritos nos 
livros: 1º Translado, Livro 110, folhas 108/109v, datado de 
21.08.61, Cartório do 4º Ofício de Notas, de Vitória – ES e 
2º Translado no Livro n.º 109, folhas 48/50, datado de 
22.02.91, Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória (ES) e 
registrado sob o n.º R. 1-4468, à fls. 196, do livro 2 – U, no 
Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Afonso 
Cláudio – ES. 
 
 Art. 2º O imóvel descrito NO Art. 1º destina-se à 
instalação da sede própria da Câmara Municipal de Afonso 
Cláudio – ES 
 
 Parágrafo Único A cessão temporária de uso de 
parte da área mencionada caberá única e exclusivamente à 
Câmara Municipal de Afonso Cláudio – ES, resguardadas 
aquelas já existentes. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 27 de maio de 2003. 
 

JOSÉ TASSO ANDRADE 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O imóvel referido no Projeto de Lei é de 
propriedade do Estado do Espírito Santo que, por sua vez. 
Firmou contrato de Comodato com o Município de Afonso 
Cláudio, através do Poder Executivo Municipal, com 
término previsto para o ano de 2002. A Municipalidade, por 
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sua vez, permitiu o uso do imóvel à Câmara de Vereadores 
que, encontra-se instalada no imóvel, desde 1988. 
 Em 1988, as instalações físicas estavam 
totalmente abandonadas e depredada, pois não havia 
destinação. É importante mencionar que, hoje, todo o 
imóvel se encontra bem conservado pela Câmara 
Municipal, que arca com todas as despesas para sua 
manutenção, sendo totalmente adequado às atividades 
legislativas e funcional daquele Poder. 
 A doação em definição desse imóvel tranqüilizará 
a população Afonsoclaudense evitando a possibilidade da 
retomada do imóvel por futuras administrações, fato esse 
que causaria danos à municipalidade e importaria em 
prejuízo, já que o legislativo não teria local adequado para o 
seu funcionamento. 
 Por certo este Parlamento, reconhecendo as razões 
que fundamentam a proposição, se empenhará em aprová-
la. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Devolva-se ao autor com base no art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 163, parágrafo 
único, e ao art. 91, da Constituição Estadual. 

Sugiro que o Sr. Deputado José Tasso de Andrade 
faça uma indicação, que é uma nova proposição, que deve 
ser aprovada na tarde de hoje, finalmente, sua Redação 
Final. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI N.º 142/2003 
 

Autoriza o Governo do 
Estado do Espírito Santo 
instituir o Programa de 
Complementação 
Socioeducacional para os 
alunos da rede de ensino 
público estadual – Projeto 
Escola Integral. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º O Governo do Estado do Espírito Santo 
fica autorizado instituir o Programa de Complementação 
sócioeducacional para os alunos da rede de ensino público 
estadual. - Projeto Escola Integral. 
 

Parágrafo único. O Programa de que trata o 
“caput” deste artigo deverá assistir alunos de sete a 
dezessete anos em situação de risco social que esteja 
matriculados na rede de ensino público. 
 
 Art. 2º São critérios de seleção dos alunos a 
serem assistidos pelo Programa: 
 I – situação socioeconômica familiar; 
 II – comportamento; 
 III – aproveitando escolar. 
 

 Parágrafo único. Os critérios que são tratados no 
“caput” deste artigo serão analisados em conjunto pela 
direção da escola, pelo colegiado escolar e pela associação 
de pais e mestres. 
 
 Art. 3º Os alunos assistidos pelo Programa 
permanecerão na escola em regime de tempo integral, 
destinando-se um dos turnos à freqüência às disciplinas do 
ensino regular e o outro às atividades de: 
 I – reforço e acompanhamento escolar; 
 II – suplementação alimentar; 
 III – práticas esportiva e de lazer; 
 IV – assistência psicológica; 
 V – capacitação profissional; 
 VI – encaminhamento para atividade profissional. 
 
 Art. 4º Os recursos para custear o Programa 
constarão na dotação orçamentária das Secretarias de 
Estado da Educação e de Cultura e Esportes. 
 
 Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a 
firmar convênios com entidades e instituições públicas e 
privadas para o desenvolvimento do Programa. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Reuniões, 21 de maio de 2003. 
 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Uma das características marcantes dos países 
mais desenvolvidos do mundo é o respeito com que tratam 
a infância e a juventude. É fato comum, em nações 
evoluídas, a assistência à criança em tempo integral, isto é, 
os alunos ficam o dia todo na escola: metade do dia é 
reservada para as tarefas normais do currículo escolar, na 
outra metade, os estudantes são conduzidos para atividades 
nos campos da cultura, do esporte ou do lazer. 
 Infelizmente, no Brasil, esses cuidados são ainda 
considerados como privilégio. E o que ocorre na prática é a 
situação confusa e deficitária que se transforma em raiz de 
problemas maiores, num mal começo que depois se torna 
difícil de consertar. 
 Não é preciso ser especialista em pedagogia para 
saber o que ocorre com as crianças que ficam soltas na rua, 
longe dos pais. Os jornais noticiam diariamente os 
incidentes policiais que incluem crianças e adolescentes; e a 
própria população observa, perplexa e preocupada, a 
ocorrência de pequenos crimes e atos de delinqüência, que 
espalham reações desencontradas de revolta e medo. 
 A verdade é que a administração pública reage 
negativamente a toda iniciativa que pareça acarretar 
encargos ao já combalido orçamento estadual. E, como 
homem público, estou conscientizado dos enormes desafios 
que o Estado enfrenta para equilibrar suas contas e, ao 
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mesmo tempo, atender à crescente demanda da população 
pelas melhorias sociais necessárias. 
 A minha proposta se baseia no raciocínio e no 
bom-senso. Não é uma questão de discutir maior ou menor 
porcentagem de recursos, mas sim de fazer alguma coisa 
por essas crianças, que estão vivendo, agora, o seu 
momento decisivo de formação física, mental e espiritual. 
Se não as ampararmos nesse momento, elas podem se 
desviar para os caminhos perigosos da ignorância, do vício, 
da doença e do crime. A proposta é localizar as crianças e 
os adolescentes que estão sujeitos a situações de maiores 
riscos pessoal e social nas suas comunidades de origem, 
estejam elas onde estiverem, nos bairros e nas vilas mais 
distantes, nas favelas da periferia das grandes cidades ou no 
meio rural adjacente. 
 A nossa busca começa onde o poder público está 
falhando: nas comunidades pouco ou mal servidas pelos 
serviços públicos. Vamos dar prioridade aos pobres mais 
pobres. Atualmente, a máquina governamental dispõe de 
meios seguros para fazer essa seleção: as próprias escolas 
tem condições de fazer a triagem dos alunos pela situação 
familiar, socioeconômica e pedagógica. 
 Para ajudarem no processo, temos também as 
organizações militares, muito bem-estruturadas para 
interagir com a comunidade. 
 Precisamos colocar para funcionar um modelo 
eficaz de apoio à criança e ao adolescente, cuidando deles 
em tempo integral. 
 Resumindo, vamos tirar o menino da rua e dar 
meios para que ele estude e se prepare para ser um cidadão 
de bem; vamos garantir comida, não uma só vez, como 
ocorre atualmente, mas duas vezes por dia, para que ele 
tenha a chance de se desenvolver com saúde. E vamos 
preencher o seu tempo complementar com atividades 
sadias, nos campos do esporte, da arte, da cultura, do lazer e 
até mesmo do ensino profissionalizante. 
 Trata-se de um novo mutirão para dar assistência 
integral às nossas crianças, um projeto concebido para ser 
experimentado em dimensão reduzida e localizada, para 
comprovar a sua viabilidade e eficácia pela simplicidade, 
pela economia e pela competência funcional. 
 Assim, mesmo que tenha sua origem numa 
parcela pequena da rede pública de ensino estadual, a nossa 
empreitada conseguirá atrair a participação e o apoio da 
sociedade através das empresas conscientes de sua 
responsabilidade social e das organizações não 
governamentais afins. 
 É uma ação preventiva que nasce com a 
finalidade clara de somar-se a outras iniciativas que visam a 
contribuir para a melhoria da segurança pública em nosso 
Estado, pois procura evitar que nossas crianças e jovens 
sejam envolvidos pelos riscos de se tornarem marginais. É a 
determinação justa e necessária que precisamos ter agora se 
quisermos reduzir a criminalidade no futuro; é a parte que 
nos toca na intenção de amenizar a grande crise nacional, 

que, sem dúvida, tem muitos campos a merecer a atenção e 
o emprenho de todos os brasileiros bem-intencionados.  
 Contamos com a compreensão de todos para a 
gravidade dessa questão e solicitamos o apoio de nossos 
pares para que esta proposição seja aprovada, de forma que 
possamos começar, quanto antes, o trabalho que nos 
compete fazer em favor de um futuro que é também de 
todos nós. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Devolva-se ao autor com base no art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 63, Parágrafo 
único, VI, da Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI N.º 143/2003 
 

Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo consignar recursos 
para fornecimento de alimentação 
escolar na rede de estadual de ensino 
médio e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Autoriza o Estado do Espírito Santo 
consignar recursos no orçamento, destinados à execução de 
programas de alimentação escolar gratuita aos alunos do 
ensino médio e dos programas de educação de jovens e 
adultos. 

 
Art. 2º O montante dos recursos a que se refere o 

art. 1º será diretamente proporcional ao número de 
matrículas na rede estadual de ensino. 

 
Art. 3º Cabe ao Conselho Estadual de 

Alimentação Escolar, entre outras atribuições, a fiscalização 
e o controle da aplicação dos recursos de que trata esta lei. 

 
Art. 4º A elaboração dos cardápios do Programa 

de Alimentação Escolar, de que trata esta lei, deverá ser 
elaborado por nutricionista capacitado, será desenvolvido 
em acordo com o Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar e respeitará os hábitos alimentares de cada 
localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos 
produtos “in natura”. 

 
Art. 5º  Na aquisição de insumos, serão 

priorizados os produtos de cada região, visando à redução 
dos custos. 
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Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Sala das Sessões, 21 de maio de 2003. 
 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A Constituição do Estado de Espírito Santo em 
seu art. 176, prevê “a gratuidade do ensino a cargo do 
Estado”. Entretanto, um dos grandes problemas vividos 
hoje pelas escolas diz respeito à ausência de recursos 
destinados à merenda escolar para alunos do ensino médio e 
dos programas de educação de jovens e adultos, excluídos 
dos programas da União, conforme dispõe a Lei Federal n.º 
3.913, de 1994. 
 Considerando a importância das ações 
governamentais que visam à segurança alimentar, em 
especial de crianças e adolescentes, cabe ao Estado suprir 
essa lacuna e garantir a alocação de recursos para subsidiar 
a merenda aos alunos da sua rede de ensino, inclusive os do 
ensino médio e dos programas de educação de jovens e 
adultos. 
 Em publicações literárias, sobre merenda escolar, 
há o reconhecimento de que “o rendimento escolar, o 
sucesso no processo de ensino e de aprendizagem, a 
almejada formação de cidadãos conscientes e atuantes na 
comunidade em que vivem (...) dependem, para sua 
consecução, de uma série de fatores econômicos, sociais e 
até culturais. É certo que um dos requisitos significativos é 
o padrão alimentar e as condições nutricionais e de saúde”. 
Esse texto expõe com clareza sobre a importância da 
merenda escolar para o desempenho escolar dos alunos, em 
especial para os de baixa renda, para os quais a merenda 
escolar muitas vezes constitui a principal refeição, cumpre-
nos estender o direito a todas as crianças, adolescentes e 
adultos regularmente matriculados na rede estadual de 
ensino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Devolva-se ao autor com base no art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 63, Parágrafo 
único, VI e art. 150 da Constituição Estadual, com a mesma 
sugestão da Presidência, ou seja, que transforme a matéria 
em indicação. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003 

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

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, especialmente a preconizada no 
Artigo 158, II da Resolução n.º 1.600/91 – Regimento 
Interno – REQUER, após deliberação do Plenário, a 
inserção nos Anais desta Casa de Leis de VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Sra. Ludmila 
Pacheco Carreira, Taquígrafa desta Casa Parlamentar. 

 Requer, ainda, que da decisão do Plenário seja 
dada ciência à família enlutada, na pessoa do viúvo, Sr. 
Marcelo Neves Guimarães, residente à Av. Antônio Borges, 
65 aptº 1202, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP. 29065-250. 
 
 Sala das Sessões,  em 30 de maio de 2003. 
 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
Vice-Presidente 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Transmita-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V.Exa., ouvido o 
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento de OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA, 
conhecido como Tato e criador do site Toko. Tato faleceu 
aos 24 anos de idade, no dia 28 de maio de 2003, às 6 horas 
no Vitória Apart Hospital, onde estava internado há 7 dias, 
vítima de acidente de trânsito. Empresário, natural de São 
Paulo, residia em Aracruz desde 1998, onde era o 
proprietário da empresa FBR. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através de seu pai Cláudio Ferreira 
da Silva no seguinte endereço: Rodovia Aracruz/Coqueiral, 
Km. 01 – Aracruz/ES, CEP 29190-000. 
 
 Sala das Sessões, 30 de maio de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Líder do PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Transmita-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Resolução n.º 22/03, de autoria da 
Mesa Diretora, que revoga o art. 263 da Resolução n.º 
1.600 de 11.12.91, foi lido e incluído na ata da Sessão 
Ordinária do dia 18.3.2003, e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 20.3.2003, na página 283. 
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 Após permanecer em discussão especial durante 
três sessões ordinárias consecutivas, recebeu pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, pela constitucionalidade e pela legalidade e da 
Mesa Diretora, pela aprovação com adoção de emenda. 
 Estando em pauta para discussão e votação, o 
projeto foi submetido à apreciação do Plenário, tendo sido 
aprovado na forma dos pareceres favoráveis da Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação e da 
Mesa Diretora, que opinaram pela sua aprovação, acatando 
a emenda apresentada. Assim, foi a proposição enviada à 
Mesa Diretora para a elaboração de sua Redação Final. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Em cumprimento ao artigo 208, § 2º do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.º 1.600/91, 
deve o presente Projeto de Resolução ter sua redação final 
elaborada pela Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, 
eis que foi aprovado em Plenário com adoção da emenda 
abaixo transcrita: 
 
Emenda Modificativa – apresentada pela Mesa Diretora 
 
 O art. 1º do Projeto de Resolução n.º 22/03 passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica revogado o art. 263 do 
Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa aprovado pela Resolução n.º 
1.600, de 11 de dezembro de 1991”. 

 
 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 Resolução apresentamos 
algumas emendas que se referem ao uso de maiúsculas, uso 
de vírgula e técnica legislativa, tornando-o mais objetivo e 
esclarecedor, além da seguinte observação: 
 
01 – Substituição da expressão “11 de dezembro de 1991” 
pelos numerais cardinais “11.12.91”, no art. 1º do PR n.º 
22/03, em conformidade com o art. 11, II “f” da Lei 
Complementar n.º 95/98. 
 
02 – Alteração, com base no art. 11, II, “a” da emenda do 
PR n.º 22/03 para adequar-se à emenda apresentada. 
 
 Pelo exposto, sugerimos aos membros desta 
Douta Comissão, a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 006/03 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
é pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL ao Projeto 
de Resolução n.º 22/03, que revoga o art. 263 da Resolução 
n.º 1.600, de 11.12.91. 
 
 Sala das Sessões, em 30 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 22/03 

 
Revoga o art. 263 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa aprovado pela Resolução n.º 
1.600, de 11.12.91. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica revogado o art. 263 do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa aprovado pela Resolução 
n.º 1.600, de 11.12.91. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 30 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 033/2003 
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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, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de 
Lei n° 92/03, de sua autoria, que concede isenção do 
pagamento de taxas estaduais relativas à renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de 
65 anos. 
 
 Sala das Sessões, 29 de maio de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

GILSON AMARO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 441/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados infra assinados, componentes da 
Mesa Diretora, requerem, após ouvido o Plenário, que o 
Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 09 do 
corrente, seja destinado à apresentação de propostas e 
diagnósticos acerca do Fórum de Ciência e Tecnologia, 
com a presença do Sr. Fernando Luiz Herkenhoff Vieira, 
Coordenador Geral de Ciência e Tecnologia do Estado do 
Espírito Santo e outras autoridades. 
 
 Sala das Sessões, em 02 de junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1° Secretário 

PAULO FOLETTO 
2° Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

REQUERIMENTO N° 442/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, por deliberação de seus membros, em reunião 
realizada no dia 28 de maio de 2003, vem, com fulcro no 
artigo 34, inciso XI do Regimento Interno e o artigo 57 da 
Constituição Estadual, solicitar a V. Exa. que convoque o 
Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Excelentíssimo Senhor 
José Tadeu Marino, para comparecer a reunião desta 
Comissão, no dia 04 de junho de 2003, quarta-feira, às 
11:15hs, no Plenarinho I desta Casa de Leis, para prestar 
esclarecimentos a respeito das AIHs Represadas. 
 

DEPUTADO CARLOS CASTEGLIONE 
Presidente da Comissão 

 
Exmo. Sr. 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N° 443/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais, requer o Grande Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 10 de junho para que seja 
realizada Audiência Pública de prestação de contas da 
execução do orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde, em 
cumprimento ao Art. 12 da Lei Federal n° 8.689/93. 
Informo a V. Exa. que o Sr. Secretário já manifestou seu 
interesse no comparecimento perante a Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, no entanto este 
parlamentar, entende de maior proveito sua vinda ao 
Plenário. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 de 
junho de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO N° 444/2003 
 

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., após ouvido o 
Plenário inserção nos Anais dessa Casa de Leis de um 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO 
ESPÍRITO-SANTENSE, pelo I Encontro de Segurança 
Pública e Justiça. Este encontro tem por objetivo promover 
o debate dos temas mais relevantes sobre a Segurança 
Pública e a Justiça no Brasil, para manter informados 
policiais, entidades classistas e a sociedade em geral. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, se 
dê ciência ao Sindipol, situado a rua Alberto de Oliveira 
Santos, 42, Ed. Ames, salas 1805/09, Vitória, ES. 
 
 Sala das Sessões, 30 de maio de 2003. 
 

CABO ELSON 
Líder do PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 445/2003 

 
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 O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL AOS PROFISSIONAIS 
DA IMPRENSA TELEVISIONADA, ESCRITA E 
FALADA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO 
BRASIL PELOS RELEVANTES SERVIÇOS 
PRESTADOS À POPULAÇÃO QUE FORTALECEM 
A DEMOCRACIA DO PAÍS, EXERCENDO UM 
POSICIONAMENTO PROFISSIONAL ÉTICO E 
RESPONSÁVEL NA DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS. 

Requer pois, a essa Presidência, que transmita aos 
homenageados, o teor deste nos seguintes endereços: Rede 
Gazeta - Rua Chafic Murad, 902, Ilha Monte Belo – 
Vitória/ES, Cep: 29050-901, Rede Tribuna – Rua Joaquim 
Plácido da Silva, 225, Ilha de Santa Maria – Vitória/ES, 
Cep: 29040-790, Sindicato de Empresas de Rádio e 
Televisão do Estado do Espírito Santo – Rua Fortunato 
Ramos, 30/sala 115, Ed. Cima Center – Santa Lúcia – 
Vitória/ES, Cep: 29055-914, Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Espírito Santo - Rua Soldado 
Antônio Farias, 69, Parque Moscoso, Vitória/ES, Cep: 
29015-630, TV Capixaba – Av. Presidente Costa e Silva, 
60, Bairro República, Vitória/ES, Cep: 29070-150, TV 
Guarapari – Rua Davino Mattos, 417, Centro, 

Guarapari/ES, Cep: 29200-000, TV Vitória -  Rua Aleixo 
Neto, 773 – Praia do Canto, Vitória/ES, Cep: 29057-200. 
 
 Sala das Sessões, 02 de junho de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
Líder do PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 446/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS no 
Ibes, Vila Velha, nas comemorações de seus 33 anos de 
Fundação. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS no Ibes, Vila Velha, fundada no ano de 1970 pelo 
Pastor Valdomiro Martins Ferreira é um marco da 
Assembléia de Deus no Estado do Espírito Santo. Hoje na 
Presidência do Pr. Levi Aguiar de Jesus Ferreira a 
Assembléia de Deus no Ibes e suas Congregações tem 
realizado um relevante serviço na evangelização e no 
social. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado a Igreja Assembléia de Deus no 
Ibes na pessoa do seu Presidente Pr. Levi Aguiar de Jesus 
Ferreira extensiva a todos Obreiros e membros desta Igreja. 
Endereço: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS, PR. LEVI AGUIAR DE JESUS FERREIRA, R. 
Manoel Dias Viana, n° 159, Santa Inês, Vila Velha/ES. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
junho de 2003. 
 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder do PP 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO N° 447/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de um 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS em Santa 
Mônica, Vila Velha, nas comemorações de seus 33 anos de 
Fundação. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS em Santa Mônica, Vila Velha, Ministério Ibes 
fundada no ano de 1970 pelo Pastor Valdomiro Martins 
Ferreira é um marco da Assembléia de Deus no Estado do 
Espírito Santo. Hoje na direção do Pr. Samuel Aguiar de 
Jesus Ferreira tem realizado um relevante serviço na 
evangelização e no social no Município de Vila Velha. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado a Igreja Assembléia de Deus em 
Santa Mônica, Vila Velha na pessoa do Pr. Samuel Aguiar 
de Jesus Ferreira extensiva a todos Obreiros e membros 
desta Igreja. Endereço: IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS, Pr. SAMUEL AGUIAR DE 
JESUS FERREIRA, R. 21, n° 122 – Santa Mônica, Vila 
Velha/ES. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
junho de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder do PP 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N.º 448/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção dos anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM 
VILA INDEPENDÊNCIA, nas comemorações de 20 anos 
de Fundação. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM VILA INDEPENDÊNCIA, durante estes anos, 
tem sido um instrumento de Deus na Evangelização e na 
Socialização de vidas em nosso Estado. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento  seja enviado ao Pr. DANIEL ANTÔNIO 
TEIXEIRA, extensiva a todos os membros desta Igreja, 
endereço IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM VILA INDEPENDÊNCIA, Pr. Daniel Antônio 

Teixeira. Rua São Mateus, 10, CEP 29148-350, Vila 
Independência – Cariacica – ES. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 27 de 
maio de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder do PP 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N.º 409/2003 

 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
RESOLUÇÃO N.º 2.068, de 26/02/03 para apurar 
denúncias de possíveis irregularidades relacionadas à 
concessão e à execução das obras do consórcio da Rodovia 
do Sol/Ponte Deputado Castelo de Mendonça (Terceira 
Ponte) pela firma Rodosol S/A, por deliberação de seus 
membros, em reunião realizada no dia 27 de maio de 2003, 
com fulcro no artigo 49, § 3º do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, vem requerer a Vossa Excelência, 
prorrogação do prazo desta Comissão pelo período de até 
90 (noventa) dias. 
 
 Vitória- ES, 27 de maio de 2003. 

 
BRICE BRAGATO 

Presidente da Comissão 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

ZÉ RAMOS 
ROBSON VAILLANT 
CÉSAR COLNAGO 

 
Exmo. Sr. 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Agradecemos a presença do Secretário de Estado 
para Assuntos do Meio Ambiente, Sr. Luiz Fernando 
Schettino. Também vem a ser Presidente do Instituto 
Estadual do Meio Ambiente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, passa-se 
à fase das Lideranças Partidárias, hoje destinada ao PFL. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Ramos. 
(Pausa) 
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 O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Tendo S.Exª declinado, concedo a palavra ao Líder do 
Bloco Partidário, PMDB, PTC e PRTB, Deputado Sérgio 
Borges.(Pausa) 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
inicialmente fazemos menção à sessão de ontem, quando a 
Assembléia Legislativa aprovou as contas da ex-Presidenta 
do Tribunal de Contas, hoje Deputada, Srª Mariazinha 
Vellozo Lucas. Quando S.Exª pediu para não votar, fez, 
evidentemente, o que qualquer pessoa faria.   
 Pensamos muito antes de tocar no assunto que 
abordaremos neste momento, vez que a Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas é relatora do processo na 
Corregedoria. Mas, depois, achamos que deveríamos fazê-
lo uma vez que fomos Presidente da Companhia Espirito-
Santense de Saneamento e do Bandes e auditado pelo 
Tribunal de Contas, na época da Presidência, de então, hoje, 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
 Se fomos auditado por S.Exª achamos que 
teríamos obrigação, até como Deputado, de dizer a todos os 
Deputados deste plenário que a aprovação das contas da 
então Presidenta foi um ato de justiça, até porque a própria 
recomendação de aprovação é mais do que isso, é um 
reconhecimento ao trabalho e à dedicação de uma pessoa 
que sempre se dedicou ao serviço público, não só no 
Tribunal de Contas, mas também na Casa Civil. 
 Parabenizamos, não a Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, mas os Srs. Deputados pela aprovação das 
contas e dizer a todos que isso sirva de exemplo a todos os 
administradores que hoje estão nos cargos públicos e que 
são responsáveis pelo erário público, para que quando suas 
contas forem julgadas possam ser aprovadas com 
tranqüilidade.  

Pensamos bastante antes de pedir a palavra para 
registrar a nossa satisfação porque a Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas merece as nossas homenagens pelo exemplo 
que deu durante a sua vida pública na Secretaria da Casa 
Civil, na época do governo Élcio Álvares e também no 
Tribunal de Contas durante todo o tempo que lá esteve, 
julgando com imparcialidade os processos que por ali 
passavam, exercendo a presidência, sendo ordenadora de 
despesas com todo zelo, carinho e cumprimento das leis. 
 Registrado este fato, queríamos fazer aqui uma 
advertência, ou pedido, ao líder do Governo do Estado, Sr. 
Deputado César Colnago: que o Secretário de Transportes 
agilizasse essa tal operação tapa-buraco, porque no último 
fim de semana fomos à festa do Município de São José do 
Calçado e naquela estrada, que está abandonada, existem 
duas crateras que são de fazer inveja a qualquer furador de 
broca, de pedreira, de detonador de bomba, de dinamite. 
 Sr. Deputado César Colnago, V.Ex.ª, que é líder 
do Governo, tem fácil acesso aos Secretários de Estado; nós 
Deputados não temos. Apesar de estarmos ajudando na 
votação das matérias do Governo, não conseguimos falar 
com nenhum Secretário, porque eles tiveram muito mais 
votos que nós, Deputados. 
 
 O Sr. Carlos Casteglione – Sr. Deputado Sérgio 
Borges, pedimos um aparte para informá-lo de que o Sr. 
Secretário de Estado de Obras esteve, hoje pela manhã, em 

Alegre, assinando a primeira ordem de serviço do programa 
de recuperação das estradas do Espírito Santo. Essa 
primeira ordem pegará o trecho de Alegre e Guaçuí, mas 
certamente estamos muito próximos de São José do 
Calçado, Bom Jesus, a região sul, que como V.Ex.ª muito 
bem disse está com as estradas muito esburacadas. 
 O processo já começou e talvez num prazo curto 
estejamos recuperando essas estradas do Espírito Santo. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Agradeço o aparte 
de V.Ex.ª. 
 
 O Sr. César Colnago – Deputado, queríamos 
dizer a V.Ex.ª que as portas do Palácio Anchieta estão 
abertas. Freqüentemente vamos ao Sr. Governador Paulo 
Hartung, que talvez seja, dos membros do Governo, como 
mandatário,  a quem os Srs. Deputados têm mais fácil 
acesso. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Deputado César 
Colnago, não temos dúvida de que as portas estejam 
abertas. O Sr. Governador Paulo Hartung nos atende, mas 
os Srs. Secretários de Governo não pegaram ainda o 
exemplo de S. Exa.. Os Srs. Secretários de Estado não 
atendem nem os presidentes de empresas. 
 
 A Sr.ª Mariazinha Vellozo Lucas – Sr. 
Deputado Sérgio Borges, primeiramente agradecemos a 
gentileza de suas palavras. Depois, queremos registrar que o 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. Luiz Fernando 
Schettino, se encontra aqui, presente. O resto é o resto! 
 
 O Sr. Anselmo Tose – Como a Deputada 
Mariazinha já falou, temos dificuldade de acesso a alguns 
Secretários, mas existe um que está na Casa e vem 
conversar conosco. 
 Quem participou da executiva - tivemos a 
oportunidade e V.Ex.ª também - sabe que nesse início de 
gestão as pessoas ficam  atribuladas e alguns nem entendem 
a prática de valorizar as solicitações, o atendimento, receber 
os Srs. Deputados para dizer um sim, ou um não, mas 
atendê-los. Certamente acertaremos isso com o tempo. 
 Alguns Deputados que não entendem, ou não 
estão entendendo, seguramente entenderão e nos receberão, 
para que possamos ter a vida facilitada, tanto o parlamentar 
quanto nas ajudas de que o Executivo precisa nesta Casa, e 
tem merecido atenção. 
 Obrigado pelo aparte. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Agradeço a V.Ex.ª.   
 

O Sr. Rudinho de Souza – Deputado Sérgio 
Borges, falando sobre o atendimento dos Secretários de 
Estado, passamos  por isso e não foi só com um Secretário; 
foram três Secretarias. 
 Queremos dizer ao Sr. Deputado Anselmo Tose 
que somos governo desde a primeira hora, desde que o 
Governador ganhou no primeiro turno. Infelizmente a nossa 
região, que é produtora de cana, está precisando de uma 
patrol para atender os seiscentos produtores rurais a 
escoarem sua produção, fomos ao Secretário de Obras, que 
falava a vários prefeitos presentes que o Estado tinha essas 
máquinas, mas estavam quebradas. As prefeituras 
consertaram essas máquinas, que ficariam em comodato 
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para elas. Ele não quis deixar a prefeitura consertar e nem 
deu previsão de quando o Estado iria consertá-las. 
 Este ano a Usina Paineiras vai dar treze milhões 
de reais de ICMS para o Estado. Isso é muito pouco para o 
governo emprestar, uma máquina para a Prefeitura, ou é 
má- vontade do Secretário em atender a nossa região. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – É importante que as 
obras de recuperação estejam começando hoje, como disse 
o Sr. Deputado Carlos Casteglione. Além de fazer a 
operação tapa-buraco, é importante que sinalizem os 
buracos enquanto não forem tapados. Quando uma pessoa 
cair numa cratera daquelas, na estrada que vai para Apiacá 
e São José do Calçado, sairá em Vitória, pois aquilo deve 
ser o início de um metrô, tal o tamanho da obra. Fazemos 
essa crítica construtiva para que observem esses problemas 
de segurança do motorista.  
 Sobre o que disse o Líder do Governo, Sr. 
Deputado César Colnago, de que o Sr. Governador nos 
atende, queremos dar o nosso testemunho de que S.Exª 
atende mesmo. É mais fácil falar com o Governador do que 
com alguns presidentes de empresas, com alguns 
Secretários, etc. É lógico que uns atendem e outros não. E é 
a grande maioria. Então, que eles se espelhem no 
Governador do Estado, pois isso é importante até para 
ajudar na constituição da base do governo, na hora de votar 
na Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Deve-se convir que se eleger Deputado não é muito fácil. 
Não é uma caneta que nomeia um Deputado; são eleitores e 
o convencimento de cada Deputado perante os seus 
eleitores.  

Portanto, é importante que os Secretários se 
afinem com a proposta do Sr. Governador, para que os Srs. 
Deputados tenham uma resposta, seja ela qual for. Nem 
tudo na vida pode ser feito, mas uma resposta sim ou não é 
muito importante que se tenha, pois um Deputado não vai a 
uma Secretaria de Estado tomar cafezinho. Até porque 
normalmente o cafezinho das Secretarias é muito ruim;  é 
requentado. 
 
 O Sr. Gilson Amaro –  O pronunciamento de 
V.Exª veio ratificar o queremos falar. Viajamos nesse final 
de semana e ficamos surpreso com algumas estradas 
recuperadas deste Estado. Na região Norte fizeram um tapa-
buraco e muitas estradas já foram recuperadas.  Ainda não 
fomos na Secretaria de Obras, mas temos uma apanhado 
geral das estradas do Estado do Espírito Santo e sabemos da 
operação feita na região Norte. Brevemente faremos uma 
visita ao Secretário de Transporte. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Agradecemos ao 
Sr. Deputado Gilson Amaro o aparte. 
 Queremos pedir ao Sr. Deputado César Colnago 
que com sua fleuma, educação e forma de tratar as pessoas 
com carinho, proponha que nesse seminário de 
planejamento estratégico seja ensinado aos Secretários de 
Estado e presidentes de empresas. Estamos falando isso 
porque fomos presidente de três empresas e de vez em 
quando ouvíamos as pessoas dizerem: “já vem esse 
Deputado aqui”. Então, sabemos que é assim mesmo. Para 
nós um pingo é letra nesse assunto. 
 Então, é importante que se dê valor ao voto do 
eleitor, porque cada Deputado carrega nas costas um 
número de votos significativos. Além do seu voto,  tem o 

voto da legenda, porque ninguém se elege sozinho. Os 
nossos suplentes têm tanto valor na nossa eleição como nós 
mesmos. É importante que façamos esse entendimento no 
Governo, até porque estamos apoiando as matérias 
importantes  de S.Exa, como já ficou demonstrado nesta 
Casa. Mas não estamos neste Poder para tapar o sol com a 
peneira e nem para ser maltratado por ninguém. Aqui 
somos fiscalizadores, além de legisladores. É importante 
que falemos essas coisas sem que se considere isso uma 
guerra ou um ataque. É importante que se cumpra a diretriz 
do Governo. Se o próprio Governador  atende, por que os 
outros querem ser mais realistas que o rei? É complicado! 
 Queremos deixar também registrado nos Anais 
desta Casa o trabalho que vem fazendo o Senador Gérson 
Camata na Presidência do PMDB, nosso partido, de 
renovação do PMDB Jovem e o trabalho que vem fazendo 
de fortalecimento do PMDB no Interior e na Grande 
Vitória. Esse trabalho é importante, porque o Senador 
Gérson Camata sempre foi a maior liderança do nosso 
partido. S. Exª foi o melhor governador da história do 
Espírito Santo e do próprio PMDB, que teve dois 
Governadores, o Sr. Gérson Camata e depois elegemos 
outro. O outro dissolveu o PMDB para fazer o PDT.  Agora 
está voltando para o PDT, mas dissolveu o PMDB e tem 
que tomar cuidado com ele para não dissolver o PDT 
também. O outro Governador, ex-Deputado Federal e pai 
do Prefeito de Vila Velha, não gostamos de falar no seu 
nome, porque achamos que pode dar azar, apesar de não 
acreditar muito em azar. S. Sª anda esculhambando com a 
gente por aí, apesar de não ter sido um bom Governador. 
Sabemos que era só de fachada o seu Governo, que não fez 
obra alguma.  

Mas não assomamos a esta tribuna para nos 
reportar a esse passado. Viemos para conversar sobre o 
presente e o presente é o Sr. Senador Gérson Camata, 
Presidente do PMDB, que está fazendo esse trabalho 
importante de unificação do partido. E queremos deixar 
registrado o nosso apoio a todo esse trabalho e nos colocar 
à disposição de S. Exª para que esse trabalho fortaleça mais 
o nosso PMDB de grandes lutas pelo fortalecimento da 
democracia, ainda MDB, na época, e hoje um partido que 
está se estruturando para trabalhar na reconstrução, na 
construção ou no incentivo ao desenvolvimento do Estado 
do Espírito Santo. 

Então, queremos deixar estas palavras e deixar 
registrado um pedido aos Srs. Deputados de apoio a um 
projeto de nossa autoria, que isenta de pagamento de taxas 
para maiores de sessenta e cinco anos para Carteira 
Nacional de Habilitação. A maioria das pessoas já 
aposentadas não estão tendo dinheiro para renovar as suas 
carteiras e estão dirigindo sem habilitação. Nada mais justo  
do que premiar essas pessoas que já fizeram tantos 
trabalhos pela Nação com essa isenção. Isso não vai matar 
ninguém, não vai deixar o Estado mais pobre, pelo 
contrário, vai valorizar essas pessoas que foram 
importantes, são importantes e continuarão sendo 
importantes no desenvolvimento do Espírito Santo e do 
Brasil. 

 
O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado, 

parabenizamos V. Exª pelo seu discurso e fazer uma 
ressalva apenas quanto ao nosso Prefeito de Vila Velha, que 
vem fazendo um ótimo trabalho na área da Educação. 
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O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Deputado, não 
falamos do Prefeito de Vila Velha. É porque queríamos 
identificar para a Srª Deputada Mariazinha Vellozo Lucas 
de quem estávamos falando. Era o pai de S. Exª. 

 
O Sr. Euclério Sampaio – Não estamos falando 

isso, não. Estamos aproveitando o aparte  para parabenizá-
lo pelo pronunciamento. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Também achamos 

que o Prefeito Max Filho também está fazendo um bom 
trabalho. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Findo  o tempo destinado  à fase das Lideranças 
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra à Srª Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas. 

 
A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS -  

Sr. Presidente, declino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Havendo S. Exª declinado, concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Paulo Foletto. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, 
assomamos  a esta tribuna para falar de um assunto 
extremamente importante na relação das políticas públicas 
com a sociedade. Viemos falar sobre a reativação do 
Conselho Estadual de Saúde; conselho esse que no governo 
passado chegou numa situação tão dramática que foi extinto 
por decreto. Por esse ato insano do Governo anterior, no 
qual possivelmente tentava deixar a saúde na mão de um 
controle unitário, o que não é correto. Todos  sabemos que 
as políticas sociais têm que ser administradas por um 
controle plural, para que consigamos o controle social das 
políticas públicas. Quase perdemos a vaga no Conselho 
Regional de Saúde da Região Sudeste. Só não perdemos, 
porque um membro do Conselho Municipal de Vitória, 
provavelmente por orientação do ex- Secretário Anselmo 
Tose, na época, ocupou o espaço e não deixou que o Estado 
do Espírito Santo perdesse o seu lugar nesse conselho. 

Então, a informação que colhemos da história 
passada é que através da Secretaria Municipal de Saúde de 
Vitória e da ação do então Secretário Anselmo Tose, hoje 
nosso Deputado, houve a colocação de uma pessoa no 
conselho para que não perdêssemos o cargo. 

Mas estamos no momento de reativação, de 
fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde. E por que 
isso? O Conselho Estadual de Saúde é quem faz a 
operacionalização, a deliberação, o assessoramento nas 
secretarias municipais e a participação popular no controle 
da saúde do Estado. Então não basta reativarmos, mas 
temos que fortalecer. E é isso que a Secretaria de Estado da 
Saúde, através do Secretário companheiro de partido, Sr. 
Tadeu Marino, vem procurando fazer, trazendo o exemplo 
usado no nosso Município de Colatina, através da 
formação, reativação e fortalecimento de todas os conselhos 
. E  normalmente nos conselhos há uma distribuição 
paritária entre os membros da população que utiliza, de 
quem faz uso do conselho e do Governo que administra. 

Além da importância desse conselho existir, ser 
fortalecido,   foi legalizado por uma Lei Federal nº 8080, do 
SUS, aonde recebeu suas atribuições  há treze anos.  

Em 1990, a política pública neste país teve a lei 
do SUS  que foi complementada pela lei nº 8142, aonde o 
SUS define a política pública de saúde e cria o conselho 
com suas responsabilidades. 
 A estrutura do Conselho Estadual de Saúde é 
baseada em 50% de usuários, 25% de entidades 
profissionais que dela fazem parte, tipo: Conselho Regional 
de Medicina, Enfermagem, Bioquímica, Associações 
Médicas, Associações de Enfermagem e Cooperativas, e 
25% de prestadores e do Governo. Por aí podemos ver que 
a participação de quem faz a utilização da saúde é igual ou 
maior. Por isso acreditamos que sem um Conselho 
Estadual, efetivamente ativo, efetivamente fortalecido, não 
teremos as políticas de saúde ou políticas de educação, 
social e do trabalho em qualquer setor. 
 Referimo-nos ao Conselho Estadual de Saúde  
porque obtivemos, através da secretaria, informações de 
como está a situação. Antigamente o conselho funcionava 
com oito membros que foram reduzidos para cinco. Hoje, o 
conselho tem a presença constante do secretário executivo 
de manhã até à noite, no andar térreo da Secretaria Estadual 
de Saúde, com os equipamentos de computador, fax,  tudo 
funcionando direitinho.  
 Havia, quando iniciou-se essa administração da 
política estadual, um amontoado de processos que cheirava 
mofo, ninguém dava nenhuma atenção. Em quarenta e 
cinco dias todos esses processos foram despachados, e hoje, 
se o Sr. Deputado José Tasso, chegar no Conselho Estadual 
de Saúde com uma reivindicação, esta será protocolada e 
em vinte e quatro horas ela seguirá o seu caminho. Em vinte 
e quatro horas Sr. Deputado, V. Exª terá o resultado de sua 
reivindicação, saberá para aonde ela foi e qual o caminho 
que está sendo seguido. 
 No próximo dia dez, aqui na Assembléia 
Legislativa, Sr. Deputado  Carlos Casteglione, o secretário 
estará presente. S.Exa. virá para uma audiência pública de 
prestação de contas e trará junto com ele o conselho, às 
pessoas que fazem parte do conselho, para que sejam 
conhecidas pela população do Espírito Santo, conhecidas 
pelos Srs. Deputados. 
 O Sr. Deputado Sérgio Borges há pouco reclamou 
de situações  que não tem  de imediato a resposta. Na 
política social, poderá recorrer ao Conselho e este poderá 
dar destino à reivindicação, pode dar destino a sua queixa, 
pode investigar, pode ver se ela está dentro da política do 
Governo do Estado. Porque de repente uma reivindicação 
não está  na agenda daquele ano.  
 A agenda de 2003 está sendo montada e na 
reunião do dia 26 de junho ela será definida. Queremos, 
então, através do nosso pronunciamento dar parabéns à 
secretaria pelo fortalecimento do conselho e aqui 
solicitarmos, de público, que todas as secretarias que 
tiverem ação na área social, devem reativar os seus 
conselhos, devem fortalecê-los. Porque só através da 
participação popular, via conselho, teremos realmente a 
nossa palavra, as nossas reivindicações sendo colocadas nas 
políticas públicas. 
 Essa foi uma bandeira do Governo Paulo Hartung, 
em todos os seus comícios de campanha. 
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 O Sr. Carlos Casteglione - Parabenizo V.Exa. 
pelo pronunciamento que visa, com certeza, fortalecer um 
órgão importante para a saúde de nosso Estado. 
Democratizar as ações de saúde neste Estado é de 
fundamental importância para que a saúde dê certo. 
Precisamos pensar na saúde do ponto de vista da sua 
essência, discutir toda a essência da  saúde com a 
sociedade. E que os encaminhamentos sejam feitos  
democraticamente junto ao Conselho Estadual de Saúde. 
 Quero ressaltar a importância que o conselho tem 
desenvolvido nos últimos quarenta e cinco dias na escolha 
dos conselhos gestores das unidades. É  fundamental que os 
Conselhos Gestores, previstos por lei, estejam organizados  
em todas as unidades de saúde do Estado do Espírito Santo. 
Isso já foi feito, é uma grande vitória no processo de 
democratização na prestação de serviço de saúde. 
 Quero reforçar o que V.Exa. disse, no próximo 
dia 10  o Secretário Estadual de Saúde estará aqui durante o 
Grande Expediente para uma audiência pública onde 
prestará contas da execução orçamentária do SUS no 
trimestre janeiro, fevereiro e março de 2003. Ele vem para 
cumprir uma lei federal. É a primeira vez na história do 
Espírito Santo que um Secretário faz isso. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Ele se ofereceu 
para vir. 
 
 O Sr. Carlos Casteglione - S.Exa. se colocou à 
disposição para vir. A Comissão de Saúde está organizando 
essa audiência pública, junto com a Mesa Diretora e espera 
contar com todos os Srs. Deputados. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Gostaríamos de 
reafirmar  que o Conselho se preocupou, através do seu 
representante, com a eleição em todos os hospitais públicos 
para Gestor Público. Indo até o Núcleo de Custo e 
Capacitação de Conselheiros de Saúde em Brasília para 
fazer  a formação das pessoas que vão fazer  a gerência das 
Unidades Públicas de Saúde.  

Para encerrar  gostaríamos de dizer que o controle 
social verdadeiro só pode ser feito através da sociedade, 
junto com quem administra que são os Poderes Executivo e 
Legislativo. Por isso voltamos a reafirmar: todas as 
Secretarias da área social devem ativar  e fortalecer seus 
conselhos para que através da participação popular 
tenhamos uma agenda definida,  uma fiscalização correta e 
um beneficio público real. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo Tose. 
 
O SR. ANSELMO TOSE –(Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o motivo 
que nos traz a esta tribuna na tarde de hoje é para falar 
sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que há anos a 
Organização Mundial da Saúde  comemora. 

Inicialmente gostaríamos de informar às Sras. e 
Srs. Deputados que tomamos a liberdade  de enviar para o 
gabinete de cada um  esse guia turístico que, dos que 
conhecemos, é o mais completo do Estado do Espírito 
Santo, lançado recentemente numa cooperação da 
EMBRATUR,  do Convention Bureau do Estado do 
Espírito Santo e do Colégio e Faculdade Novo Milênio. É 

um guia  belíssimo e por isso tomamos a liberdade de 
enviar um para o gabinete de cada Sr. Deputado. 

No último sábado, dia 31 de maio, foi 
comemorado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o 
Dia Mundial Sem Tabaco. Esse é um assunto que muito nos 
preocupa porque o cigarro é um dos grande males deste 
século. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde o 
tabagismo, ou seja, o hábito de fumar, é a principal causa de 
doença e morte que pode ser prevenida, entre os humanos.  

Segundo a própria OMS 95% das pessoas que se 
tornam dependentes do cigarro o fazem antes dos vinte anos 
de idade. Ou seja, as  pessoas se tornam dependentes em 
quase 100% dos casos, iniciando o ato de fumar, 
infelizmente antes dos vinte anos. 

A Organização Mundial de Saúde também  aponta 
que o tabaco é o único produto  de consumo lícito que mata 
metade de seus consumidores regulares. É a maior causa, 
como já dissemos, de morte, evitável no mundo. 

As doenças provocadas pelo tabaco são a 
principal causa de morte no Brasil e no Espírito Santo. 
Entre elas, em primeiro lugar, estão as doenças 
cardiovasculares, o enfarto do miocárdio, o acidente 
vascular  cerebral, as doenças renais, enfim as doenças do 
aparelho circulatório em geral.   
 O câncer provocado pelo fumo é o terceiro 
responsável por mortes de brasileiros e capixabas. Estudos 
científicos já identificaram que noventa por cento dos casos 
de câncer de pulmão são causados pelo fumo. A 
humanidade praticamente desconhecia a presença de câncer 
de pulmão em seu meio antes do advento do hábito de 
fumar. 
 O tabaco causa grande dependência; a nicotina 
causa dependência fisiológica com a liberação de grande 
quantidade de hormônios psicoativos causando forte 
sensação de bem-estar. 
 Observem V.Exas. que na sua composição, além 
da nicotina, o fumo possui aproximadamente quatro mil e 
setecentas substâncias químicas. 
 A gravidade desse mal é ainda mais assustadora 
quando verificamos que o fumo durante a gravidez é 
responsável por aproximadamente dez por cento de mortes 
fetais e dez por cento de mortes de crianças durante o 
primeiro ano de vida.  Sabemos que têm muitas mulheres 
nos ouvindo e é bom que ouçam com muita atenção. 
 Crianças cujas mães fumaram durante a gravidez 
nascem com função pulmonar reduzida e estão sob risco 
crescente de desenvolver doenças respiratórias graves e 
asma na infância.  
 Os cento e noventa e dois países membros da 
Organização Mundial da Saúde – OMS - aprovaram no 
início deste ano o “Convênio Marco da OMS para o 
controle do tabaco” – tratado de saúde pública pioneiro 
visando ao controle da oferta e do consumo de tabaco – 
com ênfase na restrição à publicidade, promoção e 
patrocínio do fumo. 
 Pudemos ver recentemente na realização do 
grande prêmio Brasil de fórmula 1 as restrições à 
publicidade do tabaco.  
 O texto estipula  que os signatários aplicarão 
programas e medidas antitabagistas abrangentes nos níveis 
nacional, regional e local. Isso inclui aspectos como 
aumento dos preços e impostos do tabaco.  Apesar de caro o 
nosso cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo 
que influi no seu consumo restrições à publicidade do 
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produto e ações nas áreas legislativa e jurídica para 
responsabilizar a indústria pelos danos causados pelo fumo.  
 O convênio ainda precisa de ser ratificado, mas já 
é bastante tranquilizador saber que o Brasil foi um dos 
principais articuladores do documento. E esse documento 
marca o momento histórico para a saúde pública  mundial 
no enfrentamento dessa verdadeira epidemia. 
 Pelas estimativas da OMS - Organização Mundial 
da Saúde - o fumo mata anualmente cinco milhões de 
pessoas no mundo; é quase duas vezes a população total do 
Espírito Santo. Esta cifra pode duplicar-se, alcançando dez 
milhões de mortes em 2020, caso os países não apliquem as 
medidas contempladas no convênio. É que, apesar das taxas 
de tabagismo apresentarem queda em alguns países 
industrializados, continuam crescendo muito nos países 
emergentes, especialmente entre os jovens que é hoje a 
principal faixa etária que tem orientação direta da indústria 
do tabaco para que passem a se viciar e conseqüentemente 
seja o adulto de amanhã consumindo o tabaco. 
 Infelizmente, nossa juventude é a maior vítima do 
tabaco. A previsão é de que mais de setenta por cento das 
mortes por causas associadas ao tabagismo ocorrerão entre 
os jovens. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto 
Nacional do Câncer, o fumo mata cerca de oitenta mil 
pessoas a cada ano. 
 
 O Sr. Gilson Amaro – Agradeço ao Sr. Deputado 
Anselmo tose pelo aparte que agora me concede.   
 Aproveitamos a oportunidade para parabenizar 
V.Exa. pelo brilhante discurso.  Temos certeza de que 
muitos fumantes estão assistindo a TV-Assembléia e 
realmente precisamos de fazer algo mais por essa questão.  
O poder público dispõe de grande investimento para poder 
detectar a doença que o tabaco causa ao povo brasileiro e ao 
povo capixaba.  
 

O SR. ANSELMO TOSE – No Estado do 
Espírito Santo o combate  e o controle  do tabagismo está a 
cargo da Secretaria de Estado da Saúde e o Legislativo 
Capixaba  deve dar também o seu exemplo.  

Encaminhamos  recentemente uma assinatura dos 
membros da Mesa Diretora: Srs. Deputados Paulo Foletto e 
Claudio Vereza, uma solicitação  à Coordenação Estadual 
de Prevenção e Controle  do  Tabagismo da Secretaria de 
Estado da Saúde para que implantemos nesta Casa o 
Programa  denominado: Ambiente de Trabalho Livre do 
Fumo. A idéia é implantar o Programa num prazo de três 
meses culminando com o lançamento oficial em 29 de 
agosto, quando se comemorará o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar à 
Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas que  há pouco 
tempo  deixou o vicio de fumar.  
 A iniciativa representará uma ação concreta de 
engajamento deste Poder nas campanhas de combate ao 
fumo, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho e de 
vida de todos  os que freqüentam esta Casa. Queremos 
envolver e sensibilizar as pessoas que freqüentam a 
Assembléia Legislativa sobre os males causados pelo 
consumo do  tabaco e seus derivados, mas sem  criar 
situações que causem  constrangimento. Não somos contra 
os fumantes; queremos ganhá-los  e conquistá-los para que 
deixem de fumar. Somos contra o tabagismo e toda a 
estratégia  da indústria do tabaco, que é muito forte, para 

tornar as pessoas dependentes dos seus produtos e 
mercadorias.  
 Está presente a esta Sessão o Secretário de Estado 
de Meio Ambiente, Sr. Fernando Schettino, que sabe que o 
consumo de madeira pela indústria de tabaco é uma  das 
maiores do  mundo, ou seja, o que se consome de madeira 
para  produzir tabaco é  muito grande. Não é o caso de 
proibir pura e simplesmente, mas de fazer um trabalho de 
conscientização e demarcar espaços livres  do cigarro para 
que os direitos de todos sejam  respeitados. Queremos 
melhorar  a qualidade do nosso ambiente  de trabalho e da 
vida das pessoas que trabalham  e visitam a Assembléia 
Legislativa. 

Com o apoio de todos os Srs. Deputados e 
Deputadas fizemos  uma enquete e descobrimos que não há 
nenhum Deputado fumante nesta Casa, o que é muito bom. 
Esse trabalho é importante, positivo, educador e envolvedor 
e o implantamos  nas Unidades de Saúde da Prefeitura e nas 
escolas municipais. Não restringe e não proíbe, mas chama 
as pessoas  para que elas possam, com a nossa ajuda, se 
livrar  do ato que é um dos principais responsáveis  pelas 
doenças que existem no mundo todo.  (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Esta Presidência parabeniza  o Sr. Deputado Anselmo 
Tose pelo pronunciamento e à Srª. Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas pela decisão que tomou há seis meses, com 
grande sofrimento, mas agora  com grande alegria.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson 
Vaillant.  
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas, comunicamos que recebemos um ofício da 
empresa Rodosol enviado pelo seu Presidente,  Sr. Aristides 
Navarro de Carvalho Filho, dizendo que foi constrangido 
por uma pergunta que fizemos na reunião passada da CPI 
da Rodosol  quando  perguntei se ele conhecia o documento  
que temos em mãos, inclusive  solicitamos ao câmera que 
focalize este documento para que os telespectadores da TV 
Assembléia possam observá-lo, vez que  ele comprova  o 
fluxo de veículos que passa pela Terceira Ponte 
diariamente. Ele nos disse que não conhecia este 
documento. Dissemos para ele que esse documento havia 
sido retirado de dentro da sua própria firma, por um 
funcionário que estava insatisfeito, e que não só esse 
documento, mas como os demais documentos que estavam 
conosco, em poder daquela CPI. Ele nos respondeu que  
naquele dia a qual documento perguntei a ele, não era o dia 
correspondente ao  número de veículos  que passavam pela 
Terceira Ponte naquele dia. 
 Ele nos pediu uma cópia do documento e demos 
para ele,  que verificou e chegou a conclusão dizendo que o 
número de veículos que perguntamos a ele não foi aquele. E 
ele se sentiu constrangido dizendo que foi um dia anterior. 
 Como sou muito educado, enviarei um ofício para 
o Sr. Aristides Navarro   Carvalho, pedindo desculpas pelo 
meu erro. Sou humilde para reconhecer que errei, mas fui 
pela data que está aqui no próprio documento, que não é 
explícito. Mas afirmo que: passaram sessenta mil, 
seiscentos e cinqüenta veículos. 
 Constrangimento tem a pessoa que passa por ali e 
paga um real e cinqüenta centavos para ir e um real e 
cinqüenta centavos para  voltar pela  Terceira Ponte. 
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Sra. Deputada Brice Bragato e Sr. Deputado Zé 
Ramos que hoje estiveram conosco  lá naquela diligência, 
Srs. Deputados Euclério Sampaio e César Colnago, Líder 
do Governo;  constrangimento sofrem os ciclistas que 
passam pela Rodovia do Sol e não conseguem, sequer, 
passar pela calçada, tem que passar pelo meio da rua. 

Os senhores que hoje acompanharão os jornais 
das Redes  Gazeta, Tribuna, Bandeirantes, Record, que 
estiveram no local entrevistando  as pessoas que fizemos 
questão de pará-las para saber se estavam satisfeitas com 
aquela ciclovia, caindo um monte de  coisas, cheio de 
postes. Quer dizer, foi feito algo para poder mostrar que foi 
feito para liberar a Rodovia e cobrar o pedágio. O mais 
importante ali foi cobrar o pedágio! Desculpem a palavra 
chula, mas  as obras construídas naquele lugar são de 
péssima qualidade. Tem a nossa reprovação. Sentimos um 
cheiro insuportável  quando paramos naquele Canal 
Bigossi. A Srª  Deputada Mariazinha Vellozo Lucas  é 
moradora do Bairro  da Glória e sabe  que estamos falando 
a verdade. Somos moradores do Município de Vila Velha e 
também sabemos o quanto os moradores daquele Município 
podem sentir um constrangimento. 

O constrangimento foi do Sr. Aristides Navarro 
de Carvalho, que  faz parte da Rodovia do Sol, e é por isso 
que   pediremos a quebra de sigilo bancário, fiscal e 
telefônico - isso já tínhamos conversado com a Srª 
Deputada Brice Bragato – de todos os donos da Rodosol e 
do Sr. Jorge Hélio Leal que afirmou aqui ganhar um  mil e 
trezentos reais e estava ali acompanhado por um doutor 
advogado de grande porte do nosso Estado e temos certeza 
que jamais faria um trabalho de graça para alguém.  

Pediremos a quebra de sigilo bancário para 
vermos qual é o constrangimento. Se realmente ele foi 
constrangido ou se  a população está sendo constrangida 
mediante  toda essa situação. 

 
O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado Robson 

Vaillant, parabenizamos o Sr. Deputado Anselmo Tose pelo 
seu  pronunciamento, hoje,  sobre o tabagismo, que faz um 
mal imenso à saúde. Pior é o pedágio que faz um mal 
imenso ao bolso do cidadão deste Estado; que esfolia o 
trabalhador. 

Aquele pedágio é uma extorsão. Isso não causa 
constrangimento a eles. Agora, ao serem desmascarados, 
causa. 

Parabéns ao Sr. Deputado Robson Vaillant. 
V.EXª é um homem que luta e não se detêm diante de 
ameaças. Vem desempenhando seu papel nesta Casa de 
Leis com desenvoltura e temos a certeza de que continuará 
assim. 

Parabéns ao Sr. Deputado Anselmo Tose porque o 
discurso de V.Ex.ª foi de grande importância e o povo tem 
que ficar alerta pelo mal que o fumo faz, tanto para a saúde 
como para o meio ambiente. 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – Obrigado, Sr. 

Deputado Euclério Sampaio. 
Srª Deputada Brice Bragato Presidenta dessa CPI; 

o Sr. Deputado César Colnago Relator  e todos os membros 
da CPI da Rodosol, mediante ao que vimos hoje naquela 
diligência chamamos à atenção do  Sr. Deputado César 
Colnago que é o Relator, que seja muito sincero no que foi 
visto hoje nas  obras construídas e não construídas, da 
Rodosol. 

E no final dessa CPI,  que temos certeza que será 
concluída com seriedade, mostraremos para a população 
capixaba quem está sendo constrangido. E mais uma vez 
afirmamos, porque essa foi uma promessa que fizemos: 
hoje esse pedágio continua ainda  sendo cobrado porque o 
Sr. Paulo César Hartung Gomes vetou o projeto de 
cancelamento da Terceira Ponte e hoje as pessoas que 
passam por ela, pagam um real e cinqüenta para ir e um e 
cinqüenta para voltar, S.Ex.ª tem noventa por cento de 
parcela de culpa na cobrança  daquele pedágio. 
Mostraremos que é uma vergonha e que esse pedágio é 
abusivo.(Muito bem!)      

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Borges. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – ((Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados,  
estávamos falando do trabalho do Sr. Senador Gerson 
Camata, do fortalecimento do PMDB e aproveitamos para  
convidar o Sr. Deputado José Esmeraldo oficialmente 
através desta tribuna, a ingressar no PMDB.  Assim, V.Exa. 
valorizará muito a nossa sigla pelo trabalho que  fez como 
Vereador e Deputado neste Estado, reconhecido através das 
votações cada vez maiores  nas eleições que acontecem. 

Como peemedebista de alguns tempos, deixamos 
registrado que no PMDB V.Ex.ª viria valorizar e muito a 
nossa sigla partidária. Então, fica em alto e bom som  para 
todos entenderem que V.Ex.ª é muito bem-vindo no PMDB. 

Fizemos também  esse convite já aos Srs. 
Deputados Robson Vaillant, Euclério Sampaio e Geovani 
Silva e também a Srª Deputada Fátima Couzi, que é uma 
batalhadora, uma guerreira que dignifica a mulher do 
Estado do Espírito Santo. De vez em quando temos brigas 
pelo interior nos mesmos redutos. Mas isso só vem 
valorizar o nosso trabalho, porque tanto o que S.Ex.ª quer e 
o que queremos é o bem daquele Município. E acaba que é 
feito, o crédito é dividido entre nós dois e está muito bem 
dividido. (Muito bem!) 

 
O Sr. José Esmeraldo – Sr. Deputado Sérgio 

Borges,  agradecemos a V.Ex.ª pelo convite e podemos 
dizer que estamos estudando. Temos uma grande admiração 
pela sigla do PMDB. Temos também neste Partido vários 
amigos, como V.Exª, como o Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira e outros. Temos certeza absoluta que existe uma 
possibilidade grande deste Deputado um dia fazer parte de 
uma sigla tão honrosa, tão importante, com um projeto 
social tão importante como é o do PMDB. Não tenha 
dúvida. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Esperamos que este 
dia esteja bem próximo. Estendemos também o convite ao 
Sr. Deputado Gilson Amaro, que também será bem-vindo 
ao PMDB.  
 Qual o partido que não quer ter bons deputados, 
até porque ninguém se  elege sem ser bom. Nosso pai 
sempre diz que quem tem mais de cem votos já é um 
campeão de votos, imagine um deputado que tem vinte, 
trinta mil votos. 
 
 O Sr. Gilson Amaro - Sr. Deputado Sérgio 
Borges, ficamos honrados em receber esse convite de 
V.Exª, pois o MDB – Movimento Democrático Brasileiro – 
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foi o primeiro Partido em que militamos na cidade de 
Ipatinga. Só votávamos no MDB. Dizíamos  assim: “MDB, 
MDB, o povo vota certo é com você”. Esse era o nosso 
lema na época e brigávamos contra a ditadura militar. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – É verdade, Sr. 
Deputado Gilson Amaro, e essa briga permite que exista 
nos dias de hoje esta democracia que temos no Brasil, onde 
se pode fazer reuniões livres, onde o povo pode emitir sua 
opinião, onde podem ser realizadas audiências públicas, o 
que antigamente não podia. Era na base da chibata e dos 
cães.  

Os nossos Deputados do MDB, como o saudoso 
Presidente Ulisses Guimarães, eram perseguidos com 
baionetas e pelos cães policiais do Exército, da Polícia 
Militar. Esse tempo se foi e o PMDB hoje é um Partido que 
luta por empregos, por mais justiça social; e V.Exª se 
encaixaria bem no processo do Partido. 

 
O Sr. Geovani Silva – Sr. Deputado Sérgio 

Borges, agradecemos o convite. Um Deputado que está 
começando na política ser convidado por um Partido da 
grandeza do PMDB é motivo de alegria. E pode ter certeza 
de que antes de definir qualquer situação pensaremos com 
carinho sobre o PMDB, que é um Partido que tem uma 
grande influência não somente no Estado, mas no Brasil. 
Muito obrigado pelo convite. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Agradecemos. 

Agora,  V.Exª pode ser um Deputado novo, mas é um 
símbolo do Espírito Santo no esporte, que honrou o esporte 
brasileiro, que recebeu o nosso voto nesta Casa e é bem-
vindo ao Partido. 

 
O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado Sérgio 

Borges, aproveitamos para agradecer pelo convite. Temos 
certeza que se formos para o PMDB estaremos muito bem 
de Partido. Mas estamos dando um tempo, pensando melhor 
qual será o nosso destino. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Esperamos que 

quando decidir, o pensamento de V.Exª chegue no melhor,  
que é o PMDB. V.Exª será bem-vindo. 

Ao Sr. Deputado Paulo Foletto, que ficou com 
ciúme, dizemos que também é bem-vindo ao PMDB, apesar 
de fazer parte de um Partido que todos respeitamos, que 
está fazendo um trabalho excelente pela democracia 
brasileira. Mas o PMDB é o primeiro partido de todos e é o 
Partido de coração do brasileiro. 

Esse convite é extensivo a todos os Deputados, 
pois o PMDB gostaria de ter uma bancada de trinta 
Deputados. E, já que o Governador do Estado está para se 
filiar ao PMDB, ficaria um bloco monolítico partidário no 
Espírito Santo. 

Essa consolidação do trabalho do Senador Gerson 
Camata levará o PMDB evidentemente no próximo ano, nas 
eleições municipais, a construir um número importante  de 
prefeitos e vereadores, que é a tradição do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro.  O PMDB é um 
Partido de luta, de grande tradições.  
 Queríamos dizer ao Sr. Deputado José Tasso, que 
é do PTC, que considere bastante esse nosso pedido. 
Evidentemente que existem outros problemas para serem 
resolvidos, mas nos propomos a levar S.Exª ao Senador 

Gerson Camata. Não que precise de nós para ir ao Senador 
Camata, mas iremos como companheiro e admirador do 
trabalho de S.Exª por Cachoeiro de Itapemirim e pelo 
Espírito Santo como deputado federal, como deputado 
estadual e como prefeito. Na ocasião em que foi prefeito 
pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, fomos 
Presidente da Telest e fizemos grande obras sob o seu 
comando na prefeitura. 
 
 O Sr. Rudinho de Souza - Agradecemos a V.Exª 
e a Bancada do PMDB por nos apoiar no projeto do 
primeiro emprego, que fará muito bem para os jovens de 
dezoito a trinta anos que estão precisando de emprego no 
Estado. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Agradecemos V.Exª 
pelo aparte e não precisa nos agradecer por apoiarmos um 
projeto desse tipo. O projeto que gera emprego para a 
juventude tem que ser apoiado por todo mundo. E V.Exª 
está de parabéns. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Esta Presidência anuncia e agradece a presença de alunos 
do Centro Educacional Charles Darwin. São alunos do 2º 
ano matutino e estão numa atividade da disciplina Política 
Contemporânea, coordenados pelos professores Míriam 
Batista e Júlio Pagoto, tendo como Diretor da Escola o 
professor Ricardo de Assis. São trinta e cinco alunos 
presentes nas galerias, são os futuros deputados e deputadas 
do Estado do Espírito Santo. Voltem sempre.  
 Concedo a palavra à Srª Deputada Brice Bragato. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas,  saudamos os alunos e alunas do 2º ano do 
Colégio Darwin que vêm a esta Casa assistir à sessão, 
conhecer um pouco da política institucional do Parlamento 
capixaba. Sejam bem-vindos e fiquem atentos.  
 Queremos relatar a todos os Srs. Deputados e à 
população que nos assiste em casa sobre a diligência que foi 
realizada na manhã de hoje no trecho da Rodovia do Sol, 
desde o início da Terceira Ponte, em Vitória, até o contorno 
de Meaípe. Estiveram presentes os cinco Deputados 
membros, os Srs. Zé Ramos, César Colnago, Euclério 
Sampaio e Robson Vaillant. Alguns não foram até o final 
do trecho, mas nós fizemos todo o percurso. 
 Estivemos olhando superficialmente – é claro - os 
aspectos físicos da obra. Não foi uma inspeção profunda, 
técnica, não foi uma perícia, foi uma diligência através de 
uma visita ao longo do trecho. Primeiro, constatamos que 
realmente a questão levantada nesta CPI pelo Prefeito Max 
Filho, de que uma ponte que a Rodosol construiu sobre a 
Rua Carioca, logo na chegada de Vila Velha, na descida da 
Terceira Ponte, depois dos semáforos, depois dos radares, 
realmente está muito baixa, muito próxima do nível das 
águas da galeria. Segundo o Prefeito, quando as águas 
sobem automaticamente ocorrem alagamentos em toda 
aquela região. Os vãos daquela ponte, da proteção daquela 
galeria também estão sem nenhuma manutenção, com os 
ferros  expostos muito  enferrujados.  

Em seguida visitamos o famoso Canal Bigossi, 
que na verdade é uma grande vala aberta de esgoto 
praticamente sólido, que mede um quilômetro e trezentos 
metros. Uma grande lama preta de mau cheiro que é 
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bastante larga e que está  assoreada. Lá está localizado um 
grande volume do esgoto, que  sobe a cada dia.  Portanto,  
bastante próximo do nível da rua, talvez, um pouco mais de 
meio metro de diferença. Podemos ver de perto a 
importância daquela obra para a questão sanitária e viária.  

Quem chega a Vila Velha pela Terceira Ponte, 
desceria para a região da Glória, Aribiri, Íbis, Cobilândia 
sem ter que passar pelo congestionado Centro de Vila 
Velha. É uma obra do ponto de vista viária, Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida, que só de olhar rapidamente percebe-se 
a sua importância, também no ponto de vista sanitário.  

É legitima  a cobrança da população, pois esta 
obra que estava prevista para 2001 e 2002. Não poderia ter 
sido adiada para 2005 e 2006, conforme reajuste de contrato 
feito entre o Governo do Estado e a Rodosol no final do 
Governo passado. 

 Em seguida fomos vistoriar a ciclovia prevista na 
lateral entre a Rodovia Darly Santos até o Bairro Terra 
Vermelha. Na verdade, a Rodosol pegou a calçada lateral 
direita da Rodovia, pintando-a de vermelho, chamando 
aquilo de ciclovia. Na outra parte, ela construiu uma pista 
para bicicletas,  pintando  de vermelho uma calçada. A 
parte lateral desta calçada está cedendo, os bloquetes que 
fazem o piso estão caindo e  tem diversas interrupções por 
postes de energia elétrica, além dos buracos causados  pela 
falta de manutenção.  

Não há uma ciclovia naquele trecho e se aquilo o 
fosse, ainda assim estaria sem manutenção. Há um pedaço 
de ciclovia adiante, há um pedaço de ciclovia no outro lado 
da pista, ou melhor, no lado esquerdo no sentido de quem 
vai em direção a Guarapari.  

Procuramos e não localizamos nenhuma 
passagem subterrânea para animais silvestres que é uma das 
condicionantes ambientais. No trecho novo, da segunda 
etapa que vai da Avenida Jones dos Santos Neves até 
Meaípe, o Sr. Deputado José Ramos, que não estava no 
mesmo carro que nós, parece que observou duas passagens 
para animais. Mas em toda a extensão do Parque Paulo 
César Vinha e que tem em frente a APA de Setiba, não há 
nenhuma passagem subterrânea.  

São quatro anos de obras, os  gestores do Parque 
Paulo César Vinha, funcionários do IEMA relataram-nos 
que existem atropelamentos de animais ao longo daquela 
reserva florestal. 

Na segunda fase, encontramos diversas partes do 
asfalto que cedeu e que já foi reformado. Junto com o 
asfalto, cedeu a proteção central que são os famosos gelos 
baianos, que estão fora do nível. Isso é sinal de que o aterro 
não foi suficiente, o asfalto cedeu, já sofreu remendos. 
Esses remendos são visíveis porque a cor de alguns trechos 
são mais escuros do que o conjunto do asfalto. Localizamos 
uma parte do asfalto, trincado.  

Superficialmente pode-se dizer que há erros na 
execução de alguns trechos da obra. Isto é uma avaliação 
visual de uma assistente social, não é ainda uma avaliação 
técnica  de engenharia mais aprofundada. 

  O que mais nos chamou a atenção, Sr. Deputado 
César Colnago, foi o impacto sofrido pela comunidade do 
loteamento Condado de Meaípe, no trecho final da obra, 
que sofreu- nada mais nada menos, com a passagem da 
nova Rodosol -  a divisão do seu loteamento ao meio.  Hoje 
tem metade do Bairro Condado à direita e metade à 
esquerda. A população para ir à escola, à igreja, fazer 
compras ou para se visitar tem que atravessar a pista. 

 A vida social do bairro foi divida em duas partes,  
como se não bastasse, foi utilizada uma área do bairro  para 
os trabalhos da Rodosol que não foi recuperada. Houve um 
aterro que bloqueou a passagem de água. A água está 
estancada e envelhecida, gerando problemas de saúde na 
população. 

  Com os aterros que a Rodosol fez naquele local, 
também houve a morte de algumas nascentes de água. O 
que é mais grave, segundo moradores do loteamento 
Condado de Meaípe, não houve estudos de impacto 
ambiental para aquela área. A estrada passaria numa outra 
área. Foi estudado o impacto ambiental  da outra área. 
Foram feitas as condicionantes para uma outra área e foi 
realizada a obra num outro local sem estudos de impacto 
ambiental e sem condicionantes. Com isso,  a população 
ficou à mercê dos interesses da Rodosol, sob os  olhares 
silenciosos do DERTES, do Governo do Sr. José Ignácio.  
 Hoje à noite, realizaremos uma audiência pública, 
no Parque das Águas, na Ponta da Fruta e para a qual estão 
convidadas as lideranças e moradores  da região de 
Guarapari, Vila Velha, especialmente, os representantes 
comunitários. Esperamos que tenha um grande número de 
lideranças, que o tempo não dê para que todos se 
pronunciem. Mas estaremos lá para ouvir a comunidade 
impactada pelo resultado da duplicação da Rodosol. 
 Continuamos recebendo denúncias, informações, 
pelo telefone: 08002839993, e-mail 
cpirodosol@al.es.gov.br. (Muito bem!) 
 
 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, 
população capixaba que nos acompanha pela TV 
Assembléia, demais pessoas presentes a esta sessão que 
estão nas  galerias da Casa, alunos do Colégio Darwin e 
professores, ouvimos atentamente o pronunciamento do Sr. 
Deputado Sérgio Borges  sobre a Secretaria que hoje tem 
como titular, o Engenheiro Silvio Ramos, da Sedit  De certa 
forma nos causou uma certa estranheza, porque o 
Engenheiro Silvio Ramos, titular daquela Secretaria é uma 
pessoa, não só preparada tecnicamente, mas, também, uma 
pessoa que tem uma elegância muito grande ao receber as 
pessoas, alguém muito fácil de se relacionar. 
 
 O Sr. Sérgio Borges – Não nos referimos ao 
Secretário Silvio Ramos, até porque trabalhamos juntos no 
Bandes e o conhecemos bem, não foi a S.Exª que estávamos 
nos referindo. Não nominamos o Secretário para não causar 
um constrangimento maior em relação ao Governo. O 
Secretário Silvio Ramos não está incluído no que falamos, 
pelo contrário, quando estivemos com S.Exª fora da 
Secretaria fomos muito bem atendido. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Agradecemos o 
aparte, até porque a palavra de V.Exa. confirma que o 
Secretário Silvio Ramos é um Secretário que atende a 
todos, indistintamente. 
 
 A Srª Brice Bragato – Já que ninguém falou mal 
do Secretário Silvio Ramos, não precisamos defendê-lo, até 
porque o currículo e a história de S.Exª já o credencia. Mas, 
se necessário, estaremos sempre prontos a defendê-lo. 
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Achamos interessante fazer o registro, neste 
plenário, do planejamento que o Secretário Silvio Ramos 
conduziu na última quinta e sexta-feira, sobre a sua 
Secretaria com as empresas Cesan, Ceturb, Cohab e 
DERTES, um planejamento estratégico que pensa aquela 
secretaria de forma sistemática pelo próximo período. E já o 
convidamos para vir a esta Casa apresentar o resultado e 
trazer o debate das empresas. Uma delas, a Cohab - que 
precisa sobreviver - órgão de habitação do Estado do 
Espírito Santo, não pode morrer, muito menos no Governo 
Paulo Hartung, na gestão de Silvio Ramos na Secretaria, e 
de Paulo Bubach - pelo histórico, pela capacidade técnica e 
pelo compromisso social que tem. 
 A Cohab é um assunto que será debatido neste 
plenário oportunamente, porque os trabalhadores estão 
apreensivos. Mas, temos muita esperança de que o órgão 
será revitalizado, com apoio desta Casa e de todos nós, sob 
a condução do Secretário Silvio Ramos e do seu Presidente 
Paulo Bubach. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Contudo, vale a 
pena comentarmos o fato de alguns estarem reclamando que 
as nossas estradas estão em precárias condições. Essa é uma 
grande verdade, é uma verdade que se explica porque, nos 
governos passados, não tivemos investimentos nessas áreas. 
É preciso que tenhamos um pouco de tempo para conseguir 
recuperar as estradas do Espírito Santo, que estão 
abandonadas, cheias de buracos em função dos desgovernos 
anteriores, em função das práticas adotadas, e sabemos que 
isso é voz corrente no Espírito Santo, que muitos recursos 
públicos, no Governo passado, deixaram de ser aplicados 
aonde deveriam - na área da Educação, da Saúde, da 
eletrificação rural, e em muitas outras. Por isso, hoje 
encontramos as estradas do Espírito Santo, as escolas, os 
hospitais e tantas outras áreas, abandonadas. 
 Neste momento, esta Casa de Leis e o Governo do 
Estado fazem um esforço muito grande para reconstruir o 
Espírito Santo. Já demos demonstração de que estamos 
empenhados nesta luta, nesta guerra para reconstruir o 
Espírito Santo. Primeiro, o resgate moral do Estado; 
segundo, o resgate econômico. Nosso Estado, apesar dos 
desgovernos, ainda consegue crescer acima da média 
nacional. O terceiro, é o resgate político, o resgate da 
credibilidade das instituições públicas. 
 Por essa razão, temos a clareza, a convicção de 
que esta Assembléia Legislativa, conduzida pelo nobre 
Deputado Claudio Vereza, que está dando uma contribuição 
muito grande para virarmos esta página que muito sujou o 
Espírito Santo nos anos que se passaram... E é por isso que 
hoje o Espírito Santo já começa a aparecer no noticiário 
nacional não mais como um Estado com denúncias de 
corrupção, como um Estado que deixa  os seus cidadãos 
desamparados, mas como um Estado que trabalha sério para 
devolver a dignidade da sua gente, tirada a tantos anos. 
 Lembramos, mais uma vez, que nesse processo 
estão empenhados o Governo do Estado, a Assembléia 
Legislativa e uma boa parcela da sociedade civil 
organizada. É assim que respondemos concretamente ao 
povo do Espírito Santo que queremos mudança e que 
muitas coisas precisam ser feitas. 
 
 A Srª Mariazinha Vellozo Lucas – Inclusive a 
Prefeitura Municipal de Vitória, que em termos nacionais 
está dando banho. 

 O SR. HELDER SALOMÃO - A Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas está fazendo propaganda da 
administração do filho à frente da Prefeitura Municipal de 
Vitória. Porém, lembramos que temos grandes desafios pela 
frente. A CPI da Educação, presidida por S.Exª, da qual 
somos relator e os Deputados Luiz Carlos Moreira, Sueli 
Vidigal e Janete de Sá são membros, tem a grande tarefa de 
investigar a fundo as denúncias para que não ocorram mais 
desvios de recursos da Educação. 
 Lembramos que ontem, aquela reunião da CPI da 
Educação foi, no mínimo, reveladora, porque tem exame 
grafotécnico que prova falsificação de assinatura do ex- 
Presidente da Câmara de Colatina; tem comprovação da Srª 
Maria Emília Gilbert Caetano de que houve falsificação de 
assinatura, e já está provado. Só falta sabermos quem 
falsificou a assinatura, porque houve um superfaturamento 
extraordinário, estrondoso. 
 Chamamos a atenção dos Senhores que estão em 
casa nos assistindo, dos Deputados e dos alunos e 
professores que acompanham a nossa sessão, para o 
superfaturamento que houve na cobrança da limpeza de 
uma caixa d’água no Município de Colatina. Foi cobrado o 
valor de três mil e seiscentos reais. Quantas caixas d’água 
daria para comprar? Isso foi cobrado na limpeza das 
maiores; na limpeza das menores, foi cobrado mil, 
quinhentos e cinqüenta reais. Foram pagos setenta e oito 
mil e quinhentos reais para limpar trinta e duas caixas 
d’água no Município de Colatina. 
 
 O Sr. Edson Vargas – Sr. Deputado, gostaríamos 
de fazer algumas reflexões a respeito do assunto, porém, 
expirou o tempo. Parabenizamos a V.Exª pela palavra. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Pedimos 
desculpas pela demora. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE-(CLAUDIO VEREZA) – 

Findo o tempo destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 
Discussão única, em regime de urgência dos 

Projetos de Lei nºs 76/2003, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos e 80/2003, de autoria da Mesa Diretora, 
correlatos e anexados  na forma do art. 171 do Regimento 
Interno, que revogam a alínea “e” e todos os parágrafos do 
art. 8º da Lei nº 3.603/83, que estabelece normas  e  
concede seguro de vida em favor dos contribuintes do 
I.P.D.E. Publicado no DPL de 09.05.2003.  Na Comissão de  
Justiça o Deputado Zé Ramos se prevaleceu de prazo 
regimental para relatar a matéria em 26.05.2003 e levantou 
Questão de Ordem sobre a permanencia da matéria na 
pauta. A  presidência  usou do  prazo  de  até  48  horas  
para responder ao questionamento. (COMISSÕES  DE  
JUSTIÇA  E  DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 113/2003, do Deputado Rudinho de 
Souza, que institui o Programa Primeiro Emprego,  
estabelecendo incentivo à criação e manutenção, por 
contribuintes do ICMS, de postos de trabalho destinados a 
jovem de 18 a 30 anos. Publicado no DPL de 26.05.2003. 
Parecer oral da Comissão de  Justiça pela 
inconstitucionalidade, pendente de votação, visto que houve 
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empate na votação ocorrida em 02.06.2003. (COMISSÕES  
DE  JUSTIÇA,  DE  CIDADANIA E  DE  FINANÇAS)  
  

Discussão única, em regime de urgência do 
Projeto de Lei n.º 98/2003, do Deputado Edson Vargas, que 
denomina de Eduardo Alves de Oliveira o trecho da 
Rodovia ES – 080 no Município de Água Doce do Norte. 
Publicado no DPL de 15.05.2003. (COMISSÕES  DE  
JUSTIÇA  E  DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Resolução n.º 075/2003, de autoria do Deputado 
Gilson Gomes, que institui a Medalha “Chico Prego”, a ser 
concedida no âmbito da Assembléia Legislativa. Publicado 
no DPL de 19.05.2003. (COMISSÕES   DE   JUSTIÇA   
E   DE   FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência do 

Projeto de Lei nº 58/2003, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, que transforma em Estância Turística o Vale Monte 
Mochuara, localizado no Município de Cariacica. Publicado 
no DPL de 15.04.2003. (COMISSÕES  DE  JUSTIÇA, 
DE TURISMO E  DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência  do 

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2003,  oriundo da 
Mensagem n.º 33/2003, do Governador do Estado, 
alterando a Lei Complementar n.º 248/2002, que criou o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
IEMA. Publicado no DPL de 15.05.2003. (COMISSÕES  
DE  JUSTIÇA,  DE  MEIO  AMBIENTE  E   DE   
FINANÇAS) 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 92/2003, do Deputado Sérgio Borges, que concede 
isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à 
renovação da carteira Nacional de habilitação às pessoas 
maiores de 65 anos. Publicado no DPL de 15.05.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Proposta de 

Emenda Constitucional nº 08/2003, do Deputado Paulo 
Foletto e outros, dando nova redação ao inciso V do art. 91 
da Constituição Estadual (Organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos). 
Publicado no DPL de 15.05.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 85/2003, do Deputado Cabo Elson, declarando de 
utilidade pública a Associação de Policiais Militares e 
Amigos da 3ª Cia do 2º BPM. Publicado no DPL de 
15.05.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 108/2003, do Deputado Reginaldo Almeida, que cria 
o Dia Estadual do Consumidor. Publicado no DPL de 
20.05.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 101/2003, do Deputado Paulo Foletto, dispondo 
sobre os procedimentos relacionados com a destinação a ser 
dada aos medicamentos com prazos de validade vencidos. 
Publicado no DPL de 20.05.2003. 

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 118/2003, do Deputado Paulo Foletto, que institui o 
Dia Estadual do Propagandista no Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL de 27.05.2003. 

 
Discussão única, em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei nº 76/03 e 80/03. 
 

Resposta  à Questão de Ordem levantada pelo Sr. 
Deputado Zé Ramos, lida na Ordem do Dia, que diz: 
 “Na sessão ordinária do dia 28  de maio do 
corrente ano, estando para relatar, oralmente, os projetos de 
Leis nºs 76 e 80/2003, S.Exª, o Sr. Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, pede 
sejam referidas proposições examinadas pela Procuradoria 
da Casa tendo em vista as decisões judiciais que, passadas 
em julgado, fariam coisa julgada e assim garantiriam aos 
ex-integrantes do IPDE todos os benefícios instituídos por 
lei quando da extinção da entidade, inclusive o Seguro de 
Vida que se pretende revogar com tais propostas. 
 Foram encaminhadas à Mesa cópia do processo nº 
02489024281 que contém os autos de uma Ação Popular 
contra a Assembléia Legislativa e da ADIN nº 148-5 
Espírito Santo, ambos envolvendo o IPDE. 

A Ação Popular em que alegavam os requerentes 
prejuízo ao erário com a manutenção dos benefícios pagos 
pelo IPDE, foi extinta sem julgamento do mérito, porque 
no correr da lide as leis que instituíram a entidade foram 
revogadas e aos autores, se lhes reconheceu a falta de 
interesse de agir, requisito para o prosseguimento do feito. 
Quanto a Ação Direta de Insconstitucionalidade o Supremo 
Tribunal Federal deixou de conhecê-la  na parte que 
propunha impugnar leis anteriores à Constituição Estadual 
de 1989, mesmo porque já revogadas por lei posterior e, 
julgou-a improcedente,  na parte referente ao art. 278 da 
carta Estadual que assegurou o sistema previdenciário dos 
deputados, “na forma da lei”, por se tratar de norma de 
conteúdo programático e portanto, fora do controle abstrato 
de constitucionalidade. 

As folhas 08 verso do processo legislativo 
contendo os projetos, o Sr. Procurador Geral assim se 
manifestou, após análise das cópias das ações judiciais 
anexadas: 

 

“As decisões judiciais anexadas não têm 
qualquer relação de pertinencialidade 
com o objeto do(s) projeto(s) de lei. 
Não existe assim, 
quanto à matéria do(s) projeto(s), coisa 
julgada”. 
 

Posto isso, decidimos, pelo retorno á tramitação, 
na fase em que se encontrava, dos Projetos de Lei nº 
076/2003, de autoria do Deputado Marcelo Santos  e nº 
080/2003, da Mesa Diretora, por entendermos não fazer 
coisa julgada quanto à matéria legislativa em discussão, as 
decisões judiciais acostadas ao processo pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação. 
 Sala das Sessões, em 02 de junho de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente” 
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 Agradecemos as presenças dos estudantes nas 
galerias desta nesta Casa de Leis. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça para que esta ofereça parecer oral às matérias. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Brice Bragato, Reginaldo Almeida, Carlos Casteglione, 
Robson Vaillant e Luiz Carlos Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
 Srs. membros da Comissão da Justiça, os Projetos 
de Lei nº 76/2003  e 80/2003, de autoria, respectivamente, 
do Sr. Deputado Marcelo Santos e da Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa, têm por finalidade revogar a 
legislação estadual que concedeu seguro de vida coletivo 
em favor dos associados do extinto IPDE - Instituto de 
Previdência dos Deputados Estaduais. 
 

PARECER 
 
 Os dois projetos que temos em mãos, objetivam 
revogar a alínea “e”, do artigo 8º, da Lei nº 3603, de 13 de 
dezembro de 1983, com redação alterada pelas Leis nºs 
4.366/90 e 4.468/90, que concedeu seguro de vida coletivo 
em favor dos associados do extinto IPDE – Instituto de 
Previdência dos Deputados Estaduais. Contudo, o Projeto 
de Lei nº 76/03, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 
também tem a pretensão de impedir a realização de seguro 
de vida em favor dos Deputados que não sejam vinculados 
ao extinto IPDE, apesar de sua redação não ser de fácil 
compreensão. 
 A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, no seu artigo 5º, inciso XXXVI, estabelece que: “a 
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada.” 
 No mesmo sentido dispõe a Lei de Introdução ao 
Código Civil, Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942, especificamente em seu artigo 6º, in verbis:  

 
“Art. 6º A lei em vigor terá 

efeito imediato e geral, respeitados o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. 

§ 2º Consideram-se adquiridos 
assim os direitos que o seu titular, ou 
alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha 
termo prefixo ou condição 
preestabelecida inalterável, a arbítrio de 
outrem.” 

 
 Conforme os dispositivos constitucionais e legais 
acima expostos, verificamos que a presente matéria não 
poderá atingir os Deputados Estaduais que adquiriram 
direito ao seguro de vida coletivo, através do artigo 8º, 
alínea “e”, da Lei Estadual nº 3.603/83 e posteriormente 
alterações, (Leis nºs 4.366/90, 4.468/90 e 4.541/91), 
mormente realizando as contribuições devidas  à época, o 
que já não ocorre em face dos Deputados de outras 
legislaturas e dos atuais, ou seja, que não têm nenhuma 
relação ou vínculo com o IPDE, nunca fizeram as 
contribuições ao mesmo, não fazendo jus a nenhum 
benefício daquele extinto instituto. 

 Em face do projeto de lei de iniciativa do nobre 
Deputado e da Mesa Diretora, entendemos, com todo 
respeito, que deve ser feita uma emenda no artigo 1º com 
intuito de expurgar a infringência ao artigo 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal, tornando-o constitucional, vazada nos 
seguintes termos: 
 

“Art. 1º Fica vedada a 
concessão de seguro de vida aos 
Deputados Estaduais custeado pelo 
erário público, ressalvado os direitos 
adquiridos, na forma do artigo 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal, 
especialmente os decorrentes das Leis 
Estaduais nºs 3.603/83, 4.366/90, 
4.468/90 e 4.541/91.” 

 É esta a emenda que apresentamos e oferecemos o 
parecer pela constitucionalidade da matéria. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, vamos ousar discordar da Mesa-
Diretora. Confessamos que não conhecemos a sentença 
judicial com trânsito em julgado, a fundo. Mas, pelo que 
nos parece, assiste razão ao relator, Sr. Deputado Zé 
Ramos, e ao ilustre Deputado Marcelo Santos. O Projeto de 
Lei do Sr. Deputado Marcelo Santos mantém o seguro para 
os dependentes do IPDE e extingue quanto aos demais 
Deputados. O projeto da Mesa-Diretora extingue para 
todos.  

Mas, por mais que tenhamos a vontade de acabar 
com o seguro, temos que respeitar o direito daqueles que o 
tem, senão esta Casa não pode ser chamada de uma Casa de 
Leis justa, e temos que tentar buscar o caminho mais 
correto. 
 Parabéns, Sr. Deputado Marcelo Santos, porque o 
projeto de V.Exª abraça a legalidade e a emenda do relator, 
Sr. Deputado Zé Ramos, apenas o esclarece, não o modifica 
em nada. 
 O nosso voto é favorável ao projeto de lei de 
autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos, com a emenda 
apresentada pelo relator, Sr. Deputado Zé Ramos. (Muito 
bem!) 
 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra à Srª 
Deputada Brice Bragato. 
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 A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, como esta matéria gerou muita polêmica, muita 
indignação na sociedade, Sr. Deputado Zé Ramos, ela nem 
deveria ser votada em regime de urgência porque é uma 
matéria que necessita de muita responsabilidade, como 
todas, mas também de tempo, porque é polêmica.  
 O Sr. Deputado Marcelo Santos apresentou um 
projeto de lei, não só S.Exª o assinou como quase todos os 
Srs. Deputados, inclusive a Bancada do PT, junto com a 
Mesa Diretora, acabando com o seguro para os Deputados 
atuais e para os Deputados que se aposentaram pelo 
Instituto de Aposentadoria dos Deputados Estaduais, que 
acabou. Não são todos os Deputados que, quando acabam 
os seus mandatos, se aposentam. Aposentaram os 
Deputados que tiveram mandato até 1994. Dali para a frente 
ninguém se aposentou. 
 O parecer do Sr. Deputado Zé Ramos é no sentido 
de uma emenda que acaba com o seguro para os atuais 
Deputados, mas preserva o seguro para os Deputados 
ipedianos. S.Exª argumenta a tese da Constituição Federal, 
no artigo 5º, inciso XXXVI, de que há um direito adquirido 
dos ipedianos, dos aposentados do IPDE, ao seguro. 

A Procuradoria da Casa, por outro lado, orientou 
o Sr. Deputado Claudio Vereza no sentido de que as 
decisões judiciais não têm qualquer relação de 
pertinencialidade com o projeto de lei, que não existe, 
assim, coisa julgada. Porque também há ações judiciais 
tentando acabar com o seguro. Só que essas ações judiciais 
não foram julgadas. 

Sr. Deputado Zé Ramos, é uma matéria polêmica. 
Não deve estar muito claro para ninguém qual a melhor 
posição a ser adotada aqui. Temos dois riscos: podemos 
acabar com o seguro para todo mundo e ocorrer uma ação 
de inconstitucionalidade dos interessados na manutenção do 
seguro, contra a lei que estaria sendo votada hoje, que 
acabasse com o seguro; como também podemos não acabar 
e preservar o seguro para os Deputados aposentados e 
ocorrer uma ação popular contra essa decisão, alegando a 
imoralidade ou lesão ao patrimônio público do ato de se 
pagar seguro para ex-Deputados Estaduais.   

Na dúvida, e como não há tempo mais para 
analisar a matéria, votaremos com o parecer da Mesa, 
votaremos pelo acolhimento dos dois projetos, na íntegra, 
sem a emenda do Sr. Deputado Zé Ramos. 
 Estamos votando com o projeto de autoria da 
Mesa e contra o parecer  do relator. O projeto da Mesa 
acaba com o seguro para todos os Srs. Deputados. O projeto 
do Sr. Deputado Marcelo Santos acaba com o seguro só 
para os atuais deputados.  
 Uma coisa é importante, que a sociedade saiba, 
Srs. Deputados Marcelo Santos e Zé Ramos, na pior das 
hipóteses, temos um grande acordo aqui. Parece-nos que 
tem um grande acordo! Todos os Srs. Deputados 
concordam em acabar com o seguro pelo menos para os 
atuais deputados; ou pelo menos a maioria concorda.  
 Temos duas matérias: qualquer uma que for 
votada acaba com o seguro para os atuais deputados. Pelo 
menos nesse sentido esta Casa está dando a demonstração 
de que nós, deputados, estamos acabando com o seguro 
para nós mesmos. A polêmica é se acabamos com o seguro 
para os aposentados ou não. Nesse ponto há divergência.  

Votaremos na matéria que acaba com o seguro, 
também, para os aposentados. (Muito bem!) 

 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão a 
matéria. (Pausa) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-la. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Justiça, peço a atenção de todos os Pares. São dois projetos 
distintos. Um projeto de minha autoria foi o primeiro 
projeto que tramitou nesta Casa e que acaba de uma vez por 
todas com o seguro de vida para os deputados da atual 
legislatura. Motivo da polêmica gerada nos jornais. Ele 
mantém e assegura o direito já adquirido pelos ex-
Deputados. A lei nunca retroage para prejudicar ninguém. E 
não será este Deputado que apresentará um projeto de lei 
nesse sentido. 
 O projeto de lei da Mesa Diretora elimina todo o 
seguro dos deputados aposentados e da atual legislatura. 
Não é isso, acreditamos, que queremos. Falou-se no seguro, 
contestou-se o seguro, e o projeto de lei de nossa autoria 
cancela o seguro dos atuais deputados. Entendemos que não 
há necessidade de os deputados desta Legislatura serem 
beneficiados por um seguro patrocinado pela Assembléia 
Legislativa. 
  No tocante aos seguros dos ipedianos, dos ex-
deputados, entendemos que deve ser mantido, por entender 
que é um direito adquirido. 
 Existe uma emenda do Sr. Deputado Zé Ramos 
que esclarece esse projeto de nossa autoria, colocando com 
maior clareza, que: “Os Srs. Deputados da atual Legislatura 
não terão direito a seguro; e, os ex-deputados, que já têm, 
são assegurados, por entender que é um direito adquirido.” 
(Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão a 
matéria.(Pausa) 
 
 A SRª FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, peço a 
palavra para discuti-la. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra à Srª 
Fátima Couzi. 
 
 A SRª FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, somos contra o seguro para os deputados. Já 
fizemos um requerimento a esta Casa solicitando a retirada 
do nosso nome da lista dos deputados com direito ao 
seguro.  

E, agora, o que  está sendo votado na Comissão 
de Justiça é o Projeto de Lei nº 76/2003, de autoria do Sr. 
Deputado Marcelo Santos, no qual S.Exª revoga a letra “e” 
todos os seus parágrafos do artigo 8, da Lei Ordinária nª 
3.603, que estabelece normas e concede seguro de vida em 
favor dos contribuintes do Instituto de Previdência dos 
Deputados Estaduais da presente data e dá providências 
correlatas. 
 Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Justiça, gostaríamos que ficasse bem claro que não somos 
filiados a esse Instituto, que nenhum Deputado desta Casa é 
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filiado a ele. Muitos pensam que nós, os reeleitos - e nosso 
caso no terceiro mandato - somos sócios. Mas nunca 
fizemos parte do Instituto. Não somos nem seremos porque 
ele acabou. Isso tem que ficar bem claro para a opinião 
pública, pois ainda há muitos questionamentos a esse 
respeito. Não somos filiados, nunca fomos nem seremos.  
 Gostaríamos de colocar nossa condição pessoal, 
de que somos contra essa questão do seguro, para acabar 
com essa “novela” de uma vez por todas, pois ela vem 
rolando desde 1990, se não nos falha a memória. 
 Assim que for votado esse projeto encerra-se esse 
assunto de uma vez por todas e a opinião pública deste 
Estado fica ciente de que nenhum Deputado é filiado ao 
IPDE, que foi extinto há muito tempo. Sabemos que há 
vários ex-Deputados que contribuíram, à época, e assim 
sendo tiveram  direito de participar desse Instituto. Uma vez 
que ele foi extinto, os atuais Deputados não fazem parte 
dele e nem queremos seguro de vida  porque queremos 
viver muito ainda, queremos trabalhar muito. 
 Parabenizamos o Sindibebida e o Sindicafé pela 
posse da diretoria, ontem, no Ítalo Clube, para o triênio 
2003/2006.  Parabenizamos  todos  os membros do 
Sindibebida e do Sindicafé que tomaram posse e queremos 
reafirmar nossa posição de parceria com esses sindicatos 
porque acreditamos no desenvolvimento do nosso Estado e 
sabemos da importância deles  para a economia do Estado 
do Espírito Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, após serem 
ouvidas  as explanações da Sra. Deputada Brice Bragato de 
outros colegas, queremos dizer que nossa emenda substitui 
o art. 1º dos dois projetos.  E gostaríamos de dizer também 
que nossa preocupação em apresentar emenda nessa ordem 
não foi no sentido de ir contra a matéria apresentada pela 
Mesa, mas porque temos preocupação com esses Deputados 
que  pertenceram ao IPDE no passado, e pertencem até 
hoje, contribuíram para a instituição, deixaram um 
patrimônio de cento e sessenta imóveis, que foram vendidos 
e os recursos transferidos aos cofres do Estado. No nosso 
entendimento essa é uma matéria que está preservando o 
direito adquirido, com base na Constituição, para dar 
margem a uma melhor discussão, visto que é uma matéria 
polêmica a nosso ver. (Pausa) 
 Em votação o parecer dos Projetos de Lei nºs 76 e 
80/2003, com emenda de nossa autoria. 

Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o relator. 
 
 A SRA. BRICE  BRAGATO – Contra o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Contra o 
relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTIGLIONE - Contra  o 
relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o relator. 
 

 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com o 
relator. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - Sr. Presidente, a matéria é 
aprovada, contra três votos, na Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao presidente da Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRA. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS - 
Sr. Presidente, na ausência do presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de Finanças e 
convoco seus membros, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Carlos Casteglione, Marcelo 
Santos, César Colnago  e José Esmeraldo. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
José Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Finanças, acompanhamos o  parecer da Comissão de 
Justiça, ou seja,  pela aprovação do  projeto, acatando a 
emenda. (Muito bem!) 
 
 A SRA. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Contra o 
relator. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Contra o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS- Com o relator.  
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Contra o 
relator. 
 
 A SRA. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
A Presidência acompanha o voto do relator e o parecer  é  
aprovado, contra três votos. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Antes de colocar a matéria em discussão e conceder a 
palavra ao primeiro orador inscrito, a Mesa esclarece que já 
não existe mais seguro para os atuais Deputados. A Mesa 
baixou ato suspendendo o  contrato que havia, incluindo os 
trinta atuais Deputados. Portanto, já não existe mais seguro 
para os atuais Deputados. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra à Sra. Deputada Brice Bragato. 
  

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
quero levantar uma Questão de Ordem com base no  Artigo 
133 do Regimento Interno. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra à Sra. Deputada Brice Bragato. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, dirijo-me 
também à assessoria da Mesa que vai nos ajudar a resolver 
essa situação. Tínhamos uma matéria em pauta. Estaríamos 
votando o fim do seguro para todo mundo, ou o fim do 
seguro para os atuais Deputados. Passou  nas duas 
Comissões o fim do seguro para os atuais Deputados. 
Porém, o seguro para os atuais deputados acabou por ato da 
Mesa. Como não temos mais como votar a matéria que 
previa o fim do seguro para todo mundo, porque ela já foi 
derrotada nas Comissões, não temos mais nada para votar. 
Votaremos uma lei que vai dizer a mesma coisa que um ato 
da Mesa já fez. 

A nossa  Questão de Ordem é no sentido de que a 
matéria não seja votada pela  sua inocuidade, não existe lei 
sem objeto. O seguro para os atuais deputados que ela  
pretende acabar já acabou; é uma matéria sem objeto, sem 
fim, sem elemento. Estaremos votando o “nada” por causa 
da instrução. Não há como votar o “ nada”.  

A nossa Questão de Ordem é de que a matéria  
não seja  votada e arquive-se por absoluta falta de objeto, na 
forma  como veio instruída pelas Comissões. Estamos 
aberta a ser convencida do contrário pela Mesa Diretora. 
(Muito bem!)  

 
A SRª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS - 

Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar a Questão de 
Ordem levantada pela Deputada  Brice Bragato ? 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Concedo a palavra a Srª. Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas.  

 
A SRª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 

(Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, a Mesa fez 
uma resolução e extinguiu, então não é lei, é um Ato da 
Mesa. Agora, estamos votando uma lei no plenário. Então 
contradizemos  veementemente, certa de que estamos com a 
razão. É preciso de uma lei para terminar . O Ato da Mesa é 
uma resolução que pode ter força de lei em algumas 
decisões, mas  não é lei e tem de ser votado pelo plenário. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– A Mesa acata a Questão de Ordem e pede prazo 
regimental para respondê-la, já que a matéria é  
controversa. Portanto, a matéria baixa de pauta até que  a 
Questão de Ordem seja respondida. (Pausa) 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº. 113/2003.  

A Presidência verificando que o Autor não 
anexou a Lei Federal que disciplina o ICMS ,e de acordo 
com o artigo 136 do Regimento Interno, Inciso V, o 
presente projeto baixa de pauta para  que os  documentos 
sejam juntados.  

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº. 98/2003.  
 Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão  
de Justiça para que ofereça parecer oral à matéria. 
  

O SR. ZÉ RAMOS – Convoco os membros da 
Comissão Justiça, os Srs. Deputados Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Carlos Casteglione, Robson Vaillant, 
Luiz Carlos Moreira e Brice Bragato. 
 Designo para relatar a matéria a Srª. Deputada 
Brice Bragato. 
 
 A SRª. BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, Sr. Deputado Edson Vargas pretende denominar  
Eduardo Alves de Oliveira,  a Rodovia ES -  080, no trecho 
compreendido entre o Município de Barra de São Francisco 
e o Município de Água Doce do Norte, com inicio na 
localidade denominada Trevo das Três Vendas, situada no 
Município de Barra de São Francisco – Es, que passa pelos 
Distritos  de Governador Lacerda de Aguiar, Vila Nelita, 
Santo Agostinho e Santa Luzia do Azul, até  a divisa com o 
Estado de Minas Gerais. 

Não sabemos se a população local vai gostar, 
porque o autor da matéria não está presente e não sabemos 
se a população foi consultada. Pode ser até uma 
reivindicação dela. Como não há nada de inconstitucional,  
relatamos pela aprovação da matéria. 

Esclarecemos  que o homenageado nasceu em 
1925, em Laginha, Minas Gerais. No processo consta  os 
nomes dos pais do homenageado, que já é provavelmente 
falecido, senão não podia dar nome a estrada. Foi para o 
Município de Água Doce em 1951, estabeleceu-se no ramo 
da agropecuária; destacou-se como um grande agricultor e 
empreendedor com conhecimentos como “homem do 
campo”. 

A homenagem se faz justa, segundo o autor, 
porque ele ali residiu quarenta e sete anos, tendo  
contribuído  muito para o desenvolvimento e o progresso,  
colaborando com  a abertura da estrada. Assim, será 
homenageado dando seu nome. 

Somos pela  aprovação da matéria. (Muito bem!) 
 
O SR. ZÉ RAMOS - 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. CARLOS CASTIGLIONE - Com a 

Relatora. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - Com a Relatora. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com a 

Relatora. 
 
O SR. ZÉ RAMOS - A Presidência acompanha o 

voto da Relatora. 
Sr. Presidente, a  matéria foi aprovada por 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
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O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS - 

Sr. Presidente, na  forma regimental, assumo a Presidência 
da Comissão de Finanças e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Reginaldo Almeida, César Colnago, José 
Esmeraldo, Marcelo Santos, Robson Vaillant e Carlos 
Casteglione.  

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

relatamos a matéria  de acordo com o parecer da Comissão 
de Justiça  que é pela sua aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com a 

Relatora. 
 
O SR. CÉSAR COLNAGO - Com a Relatora. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com a Relatora. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com a Relatora. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - Com a Relatora. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – 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 n.º  98/2003. 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 

Tose. 
 
O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
a Srª Deputada Brice Bragato já  relatou o Projeto de Lei n.º 
098/2003,  de autoria do Sr. Deputado Edson Vargas, que 
denomina Eduardo Alves de Oliveira o trecho da Rodovia 
ES - 080, no Município de Água Doce do Norte.  

A nossa opinião é que  uma vez que não há nada 
contra a matéria, reiterando as palavras da Srª Deputada 
Brice Bragato, esperamos que a população local tenha sido 
consultada e que esse tenha sido  o  anseio coletivo.  

Somos pela  aprovação da matéria. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 098/2003. 
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 Resolução n.º 075/2003. 

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

 
O SR. ZÉ RAMOS - Convoco os membros da 

Comissão de Justiça Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Reginaldo Almeida, Brice Bragato, Carlos Casteglione, 
Robson Vaillant  e Luiz Carlos Moreira 

Designo a Srª Deputada Brice Bragato para 
relatar. 

 
A SRª BRICE BRAGATO - (Sem revisão da 

oradora) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, com certeza o que está em jogo não é se 
devemos ou não conceder e aprovar a resolução que institui 
a medalha. O que está em jogo para alguns Srs. Deputados  
é saber quem é ou quem foi Chico Prego. 

Chico Prego foi um líder da Revolta de 
Queimados, que aconteceu no Município da Serra, há cento 
e cinqüenta e poucos anos. Ele, junto com Elisiário e 
outros, liderou uma revolta de escravos porque foram 
traídos por um padre italiano, cujo nome não nos 
recordamos agora, que lhes prometeu que se construíssem a 
Igreja de Queimados, eles receberiam a carta de alforria. 

Os escravos trabalharam de sol a sol, construíram 
a Igreja de Queimados e não receberam a carta de alforria. 
Eles se organizaram, se rebelaram; alguns foram 
assassinados brutalmente, outros desapareceram e outros 
foram presos. 

O Congo de Roda D’água, no Município de 
Cariacica, é uma remanescência da história de Queimados, 
porque Queimados fica na  região do Vale do Rio Santa 
Maria. Queimados fica numa serra, no pé desta serra fica o 
Rio Santa Maria que liga os Municípios da Serra e 
Cariacica. E através do rio, a parte que fugiu de Queimados 
foi para Cariacica, organizou-se em Roda D’água, onde 
hoje existe aquele famoso Congo que todos nós 
freqüentamos e gostamos de curtir. 

Então, a história de Queimados está sendo 
recuperada, existem as ruínas da Igreja de Queimados, todo 
ano tem uma missa afro em homenagem à luta dos  
escravos. No Município da Serra temos vídeos, exposições, 
uma Casa de Cultura onde a história de Queimados fica 
exposta. 

Quando éramos Vereadora instituímos uma lei 
que nunca foi colocada em prática por prefeito nenhum, que 
reconstituísse em frente à Igreja Matriz da Serra, porque é o 
lugar simbólico, é o centro social e político do município, 
um monumento em homenagem a Chico Prego. Nunca foi 
colocada em prática, mas tivemos a honra de fazê-la em 
1989. 

A história de Chico Prego eqüivale para o Estado 
do Espírito Santo, a história de Zumbi para o Brasil. Ele 
organizou uma  espécie de Quilombo dos negros em fuga 
nos Municípios da Serra e Cariacica. 

Portanto, pelo acolhimento e pelo valor histórico 
e cultual,  o nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade da matéria.  (Muito bem!) 

 
O SR. ZÉ RAMOS - Em discussão o 

parecer.(Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
Relatora. 

 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

Relatora. 
 
O SR. CARLOS CASTIGLIONE - Com o 

Relatora. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - Com o Relatora. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com o 

Relatora. 
 
O SR. ZÉ RAMOS - A Presidência acompanha o 

voto da relatora e a matéria é aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Sr. Presidente, na forma regimental assumo esta Presidência 
e convoco seus membros Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, César Colnago, José Esmeraldo, Marcelo Santos, 
Robson Vaillant e Carlos Casteglione. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, votamos 
conforme o parecer da Comissão de Justiça, que nos deu 
todas as informações que precisávamos para 
aprovação.(Muito bem!(Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Com a Relatora. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com a Relatora. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – 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 Resolução nº 075/2003. 
(Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 

A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, pela 
ordem! Informamos, na qualidade de Líder da Bancada do 
PT, que protocolamos nesta tarde a indicação do nome do 
Sr. Deputado Hélder Salomão como efetivo e desta 
Deputada como suplente da CPI do  Transcol. O PT está em 
dia com o Regimento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Nestes termos , a Mesa Diretora baixa o seguinte ato: 
 

ATO Nº 1.489/2003 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais, 
resolve constituir a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.077, para 
apurar possíveis irregularidades no Transporte 
Coletivo da Grande Vitória – TRANSCOL, da 
seguinte forma: 
 
MEMBROS EFETIVOS   SUPLENTES 
Hélder Salomão (PT)  Brice Bragato 
José Esmeraldo (PFL) Gilson Gomes 
Luiz Carlos Moreira 
(Bloco PMDB/PTC/PRTB)  José Tasso de Andrade 
Marcelo Santos (PTB) Geovani Silva 
Cláudio Thiago (PL)  Robson Vaillant 
 
 Palácio Domingos Martins, em 03 de 
junho de 2003. 

 
 O Deputado mais idoso é o encarregado de 
convocar os demais para a instalação da CPI e eleição do 
Presidente, do vice-Presidente e do Relator. 
 Continua a Ordem do Dia 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 58/03. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Reginaldo Almeida, Carlos Casteglione, Robson Vaillant, 
Luiz Carlos Moreira e Brice Bragato. 
 Designo o Sr. Deputado Euclério Sampaio para 
relatar a matéria. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, estamos nesta tribuna para relatarmos o projeto de 
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autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos, que transforma em 
Estância Turística, Cultural e Rural e denomina de Vale 
Monte Mochuara a região que engloba os bairros Rede 
D’água, Taquaruçu, Novo Brasil, Boca do Mato, Boa Vista, 
Bubu, Campo Verde e Duas Bocas, no Município de 
Cariacica. 
 Aproveitamos a oportunidade, Sr. Deputado 
Marcelo Santos, para parabenizar V.Exª por este brilhante 
projeto que visa preservar e resgatar o Monte Mochuara na 
questão turística entre outros. 
 Relatamos sobre o despacho da Mesa Diretora 
pela constitucionalidade e mantemos nosso posicionamento 
porque projeto idêntico a este foi apresentado pelo Partido 
dos Trabalhadores, e com certeza o Partido dos 
Trabalhadores estará apoiando esse projeto porque interpôs 
projeto idêntico. A Srª Deputada Brice Bragato já deu seu 
voto favorável.   
 O nosso voto, sem maiores delongas, é pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
58/2.003, de autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SRª BRICE BRAGATO - Com o Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 
Relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o 
Relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com o Relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com o 
Relator. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - 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 Sr. Presidente da Comissão de 
Turismo e Desportos para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. GEOVANI SILVA – Convoco os 
membros da Comissão de Turismo, Srs. Deputados 
Euclério Sampaio, Gilson Amaro e José Esmeraldo. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
José Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Turismo e Desportos, somos pela aprovação do  Projeto de 

Lei  em  discussão e que sejam acrescidas as regiões de 
Azeredo e Roças Velhas no Projeto de Lei nº 58/03, que 
transforma em Estância Turística Cultural e Rural e 
denomina de Vale Monte Mochuara regiões que englobam 
vários bairros de Cariacica.  
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 58/2003 
com esta emenda incluída. (Muito bem!) 
 
 O SR. GEOVANI SILVA - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o Relator. 
 
 O SR. GILSON AMARO - Com o Relator. 
 
 O SR. GEOVANI SILVA – A Presidência 
acompanha o voto do Relator.  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de 
Finanças para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
A SRA. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS - 

Sr. Presidente, na ausência do Presidente da Comissão de 
Finanças, na forma regimental, assumo a Presidência da 
Comissão de Finanças e convoco os seus  membros, Srs. 
Deputados Reginaldo Almeida, José Esmeraldo, Helder 
Salomão, Marcelo Santos, César Colnago e Robson 
Vaillant. 

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

relatamos de acordo com os pareceres das  Comissões de 
Justiça e Turismo, pela aprovação, acatando a emenda da 
Comissão de Turismo. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com a 
Relatora. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com a Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com a Relatora. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Com a Relatora. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - 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 58/2.003.  
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Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Requeiro a 

V.Exa. preferência para a votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Turismo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– O requerimento de V.Exa depende do pronunciamento do 
Plenário.  

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

Aprovado. 
Em votação o Projeto na forma do parecer da 

Comissão de Turismo. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Comissão de Justiça para Redação Final. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 5/2003. 
Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 

de Justiça para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
O SR. ZÉ RAMOS - Convoco os Membros da 

Comissão de Justiça, Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, Carlos Casteglione,  
Luiz Carlos Moreira e Brice Bragato. 
Designo para relatar a matéria a Sra. Deputada Brice 
Bragato.   
 
 A SRª. BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça,  esta matéria finalmente regulamenta o IEMA 
que já foi objeto de  muitas maracutáias e cuja entrada do 
Secretário de Meio Ambiente naquele órgão teve que se dá 
com a força policial, porque lá estava um presidente eleito 
por cinco anos. A democracia no governo José Ignácio era 
tão radical que elegia presidente para fica cinco anos para 
que a democracia prevalecesse nos quatro anos do outro 
governo para  que o outro governo não pudesse governar. 
Então, foi com a polícia que o Secretário, Sr. Luiz Fernando 
Schettino adentrou-se ao IEMA para tomar posse daquele 
órgão, dada a inconstitucionalidade da escolha e do 
mandato de cinco anos de Sávio Martins, ex-Deputado 
Estadual, que também virou Conselheiro ou Auditor do 
Tribunal de Contas de forma,  também, extremamente, 
arbitrária no final do Governo Victor Buaiz e assim 
sucessivamente. 
 Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, não 
satisfeito com a derrota que obteve no Tribunal de Contas, 
com as inconstitucionalidades que foram decretadas, com a 
forma como foi indicado para, na época, Auditor, aceitou 
novamente ser  indicado da mesma forma para o mandato 

de cinco anos ao IEMA. Na primeira saiu por força do 
Supremo, e na Segunda por força policial. É um currículo 
invejável. 
 Vamos ao relato da matéria que altera a Lei 
Complementar nº. 248/2002, que criou o Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA e dá outras 
providências. Vamos relatar a favor da matéria com três 
emendas: a primeira emenda é a que inclui um artigo no 
Projeto de Lei Complementar nº. 005/2003 com o seguinte 
conteúdo:  

 
“Art.  1º O Projeto de Lei 
Complementa nº 005/2003 e acrescido 
do seguinte artigo 13, renumerando-se 
os demais: 
“Art. 13 Fica revogada a Lei nº. 7.336, 
de 14 de Outubro de 2002”. 

 
É a lei que proíbe a importação e a tramitação de 

material poluente, ou potencialmente poluente.  
 Esta  lei precisa ser revogada porque esse tipo de 
matéria só pode se tratada por Lei Federal, porque é uma 
competência privativa da União, assim estabelecido no 
Artigo 22, inciso VIII, da Constituição Federal. Esta é 
primeira emenda.  

A Segunda é a Emenda Aditiva nº 01/2003. Diz o 
seguinte: 
 

“Art. 1º Inclui art. 13 ao Projeto de Lei 
Complementar nº. 05/03, com a 
seguinte redação: 
“Art. 13 Observada a legislação em 
vigor, ficam a Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – 
SEAMA e o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente  e Recursos Hídricos – IEMA 
autorizados a credenciar e contratar 
empresa ou profissional de notória 
especialização para atuar, como perito, 
em processos de  licenciamento 
ambiental de atividade efetiva  ou 
potencialmente,  poluidora, em análises 
de projetos, emissão de pareceres e 
perícias necessárias para subsidiar os 
referidos órgãos ambientais em decisões 
de sua competência, com os custos dos 
referidos serviços sendo repassados 
diretamente aos empreendedores, que 
assim os aceitar.” 
 

 A emenda é do Sr. Deputado Paulo Foletto. 
Vamos acatá-la. E a primeira emenda é do Sr. Deputado Zé 
Ramos,  vamos acatá-la. Vamos ainda oferecer uma emenda 
verbal de autoria da Srª. Deputada Brice Bragato e 
autorizada, co-autoria pela Srª. Deputada Mariazinha 
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Vellozo Lucas, que modifica os termos do Artigo 11 do 
Projeto de Lei que altera o Artigo 22, da Lei Complementar 
nº. 248. Vamos ler o original do projeto. Diz o seguinte: 
 

“Nos termos da legislação vigente fica o 
IEMA autorizado efetuar  a contratação 
temporária pelo prazo não excedendo a 
vinte e quatro meses de pessoal 
imprescindível ao exercício de suas 
atribuições.  

 
 A emenda substitutiva é:  
 

“Nos termos da legislação vigente fica  
o IEMA autorizado efetuar a 
contratação temporária por prazo não 
excedente a dezoito meses de pessoal 
imprescindível ao exercício das suas 
atribuições, prazo este em que deverá 
ser realizado o concurso público para o 
preenchimento de pessoal necessária 
àquelas atribuições.   

 
 São as emendas. E o nosso parecer é pela 
aprovação, pela constitucionalidade com as três emendas, 
as duas escritas e uma verbal. (Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com a 
Relatora. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 
 
 CARLOS CASTEGLIONE – Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com a Relatora. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 
Relatora. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – A Presidência acompanha 
o voto do relator. 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
unanimidade com emendas pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos para oferecer parecer oral à 
matéria. 
 

 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Convoco os 
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Srs. Deputados César Colnago, Carlos Castiglione 
e Euclério Sampaio. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Meio ambiente e 
Recursos Hídricos, ouvindo atentamente o relatório da 
Comissão de Justiça e estudando o processo, entendemos 
que precisamos agilizar os trabalhos da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente porque  esta lei  contribuirá para o 
melhor andamento dos serviços prestados por aquela 
secretaria.  

Somos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 005/2003, acatando a emenda da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Com o Relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
Relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. 
Presidente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos é pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 
nº 005/2003, com emendas da Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Finanças para que esta ofereça parecer oral á matéria. 
 
 A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Convoco os membros da Comissão de Finanças, Srs. 
Deputados Reginaldo Almeida, César Colnago, José 
Esmeraldo, Marcelo Santos, Robson Vaillant e Helder 
Salomão. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Finanças, somos 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2003, acatando as 
emendas da Comissão de Justiça.(Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
Relatora. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Com a Relatora. 
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 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com a  Relatora. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com a Relatora. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT - Com a Relatora. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Com a Relatora. 
 
 A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Sr. Presidente, a Comissão de Finanças, por unanimidade, é 
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
005/2003, com emendas da Comissão de Justiça. 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 
005/2003. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 
Tose. (Pausa) 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
primeiramente, parabenizamos e agradecemos aos membros 
das comissões que avaliaram essa lei que estrutura e 
reestrutura o IEMA, que além do passivo ambiental, temos 
um passivo legal muito grande  e - está presente o nosso 
Secretário de Estado Sr. Fernando Schetino nos dando a 
honra –  ao aprovar essa lei resolvemos muitas coisas 
obscuras do passado, tais como extorsões para aprovação de 
relatórios de impacto, aprovação de projetos, o que não têm 
o menor sentido. 
 Esperamos ter, além de tudo, no Espírito Santo 
um sistema estadual de meio ambiente, que consigamos ter 
o que existe de melhor no Iema, Seama. Esperamos 
conseguir uma parceria com o Governo Federal e Ibama e 
uma parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, 
particularmente com o IDAF.  

O desencontro é muito grande. Temos muita 
sobreposição de tarefas. Às vezes disputa-se para ver quem 
fica tomando conta de alguma coisa e não se toma conta de 
nada. Temos o exemplo de alguns parques nossos, 
belíssimos, que sequer têm o plano de manejo. Semana 
passada discutimos nesta Casa – Srª Deputada Fátima 
Couzi, nós e os Srs. Deputados Carlos Casteglione, Zé 
Ramos – a necessidade da entrada do Parque Caparaó pelo 
lado do Espírito Santo. Uma briga de vários deputados, que 
precisa ser efetivada. 

Esperamos que daqui para frente os órgãos e 
instituições responsáveis pelo meio ambiente possam 
trabalhar juntos, em parceria, para que possamos perseguir 
o tão desejado desenvolvimento sustentável no Espírito 
Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Sr. Presidente, 

pela ordem! Convocamos os membros da CPI do Transcol 
para que possamos definir o presidente e o relator. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- É regimental. Após o término desta sessão. 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei Complementar nº 
05/2003, na forma do parecer da Comissão de Justiça. 

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

Aprovado. 
À Comissão de Justiça para Redação Final. 
Esta Mesa quer anunciar a todos os Deputados e 

Deputadas que o Seminário  de Planejamento Estratégico da 
Assembléia Legislativa está confirmado para os dias 12 e 
13 deste mês, respectivamente quinta-feira e sexta-feira da 
semana próxima. A abertura dar-se-á às 8h30min no 
Quality Hotel, na Praia da Costa. Gostaríamos de contar 
com todos os Srs. Deputados e Srªs Deputadas. 

Convidamos a todos para a videoconferência que 
será transmitida no Auditório II do Interlegis nesta Casa, na 
próxima quinta-feira, às 10h, a respeito do Plano Nacional 
do Turismo. O Sr. Deputado Geovani Silva, Presidente da 
Comissão de Turismo e Desporto, está de prontidão para 
participar dessa videoconferência que será transmitida pelo 
Senado Federal na Comissão de Assuntos Econômicos e na 
Subcomissão de Turismo. (Pausa) 

Discussão especial, em 3ª Sessão, do Projeto de 
Lei nº 92/2003, que recebeu aprovação de regime de 
urgência hoje. 

Não havendo oradores inscritos, a matéria entra 
em pauta na próxima sessão. 

Discussão especial, em 2ª Sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 08/2003. 

Não havendo oradores inscritos, a matéria vai à 3ª 
Sessão. 

Discussão especial, em 2ª Sessão, do Projeto de 
Lei nº 85/2003. 

Não havendo oradores inscritos, a matéria vai à 3ª 
Sessão. 

Discussão especial, em 2ª Sessão, do Projeto de 
Lei nº 108/2003. 

Não havendo oradores inscritos, a matéria vai à 3ª 
Sessão. 

Discussão especial, em 2ª Sessão, do Projeto de 
Lei nº 101/2003. 

Não havendo  oradores inscritos, a matéria vai à 
3ª Sessão. 

Discussão especial, em 1ª Sessão, do Projeto de 
Lei nº 118/2003. 

Não havendo oradores inscritos, a matéria vai à 2ª 
Sessão. 
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Parabenizamos o Secretário de Estado para 
assuntos do Meio Ambiente, Sr. Luiz Fernando Schettino, 
pela aprovação do projeto que versa sobre o Iema nesta 
tarde, por unanimidade dos Srs. Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, que será solene, amanhã, às 15h, em 
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, assim 
como  de debate a respeito da Bacia do Rio Doce, com a 
presença inclusive dos Prefeitos de Governador Valadares e 
Colatina, Municípios que integram o comitê da Bacia do 
Rio Doce, e para qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

cinqüenta e cinco minutos. 
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