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  ATOS DA MESA 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.082 
 

Altera o Regimento Interno aprovado 
pela Resolução nº 1.600/91, para 
incluir a Indicação entre as proposições 
legislativas. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

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

 
Art. 1° O artigo 134 do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, passa a 
vigorar acrescido de um inciso com a seguinte redação: 

“Art. 134...  
VIII – indicação”.(NR) 

 
Art. 2°  É dado  ao Capítulo IV do Título V do 

Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 1.600, de 
11.12.1991, novo título acrescentando-se-lhe outro artigo 
com a seguinte redação:  

 
“CAPÍTULO IV 

 
DAS EMENDAS E DA INDICAÇÃO 

 
Art. 167 – A.  Indicação é a proposição em que se 

sugere aos Poderes do Estado medidas de interesse público 
cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa não 
seja de competência do Poder Legislativo. 

§ 1º  A indicação será lida no Pequeno 
Expediente e submetida à discussão e à votação. 

§ 2º Aprovada, a indicação será publicada no 
Diário Oficial do Poder Legislativo e encaminhada pela 
Mesa no prazo de quarenta e oito horas.” 
 

Art. 3°  Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, em  11 de junho de 

2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.083 
 

Revoga o artigo 263 do 
Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa 

aprovado pela Resolução nº 
1.600, de 11.12.91. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

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

Art. 1º Fica revogado o artigo 263 do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa aprovado pela Resolução 
nº 1.600, de 11.12.91. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, em 11 de junho de 

2003 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1512/2003 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar Estadual das 
Águas. 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais, especialmente as contidas no 
art. 17, XXXIV do Regimento Interno e, tendo em vista 
a solicitação contida no Requerimento nº 460/03 do 
Deputado César Colnago e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 02 de junho de 2003, resolve: 
 
 Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar Estadual das Águas integrada pelos Deputados 
César Colnago, Anselmo Tose, Geovani Silva, Euclério 
Sampaio, Edson Vargas, Robson Vaillant, Janete de Sá, 
Fátima Couzi, Marcelo Santos, Reginaldo Almeida, Zé 
Ramos, Sérgio Borges, Luiz Carlos Moreira e outros que a 
ela, posteriormente aderirem com o objetivo de: 

I- chamar a atenção da sociedade capixaba 
sobre o alerta feito por agências da ONU e 
organismos internacionais de que nos 
próximos 50 anos, a água poderá ser um 
recurso natural que não mais atenderá às 
necessidades do planeta ;  

II- incentivar as atividades  e ações que visem a 
defesa dos recursos hídricos do Espírito 
Santo; 

III- apoiar a luta pela ampliação do atendimento 
de água tratada e saneamento para a 
população capixaba; 

IV- denunciar agressões ambientais que 
coloquem em risco os rios e mananciais do 
Espírito Santo; 
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V- defender a elaboração e implementação do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

VI-  apoiar a formação dos comitês de bacias 
hidrográficas; 

VII- elaborar, coletar, pesquisar e apoiar leis que 
visem a defesa das águas.  
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente Parlamentar 

Estadual das Águas elegerá dentre seus integrantes, o seu 
Presidente e o Secretário Executivo. 

Parágrafo único . Cabe à Frente Parlamentar 
Estadual das Águas discutir e aprovar, entre seus 
integrantes, seu Regimento Interno e seus programas de 
ação e estratégias de atuação que se submeterão às normas 
legais que regem a administração pública e regimentais que 
disciplinam a atividade legislativa. 

 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 10 de junho de 

2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretario 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
 

ATO Nº 1513/2003 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar Estadual de 
inclusão dos Municípios 
Capixabas na área de atuação 
da nova SUDENE. 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais, especialmente as contidas no 
art. 17, XXXIV do Regimento Interno e, tendo em vista 
a solicitação contida no Requerimento nº 461/03 do 
Deputado Gilson Gomes e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 02 de junho de 2003, resolve: 
 
 Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar Estadual de inclusão dos Municípios 
Capixabas na área de atuação da nova SUDENE integrada 
pelos Deputados Gilson Gomes, José Tasso, Sérgio Borges, 
Gilson Amaro, Euclério Sampaio, Robson Vaillant, 
Rudinho de Souza, Fátima Couzi, Marcelo Santos, Zé 
Ramos, Mariazinha Vellozo Lucas  e outros que a ela, 
posteriormente aderirem com o objetivo de: 
I. estar presente, tanto promovendo e participando 

de debates públicos e audiências especiais com os 
legítimos representantes da sociedade civil 
organizada, entidades educacionais, sejam de 
origem pública ou privada, membros de 
organizações não governamentais e empresários, 
todos interessados nos diversos setores e regiões 
de nosso Estado ;  

II. organizar e coordenar a criação de grupos de 
trabalho para estudo e análise adequada deste 
importante tema estadual visando, em conjunto 
com os órgãos do Governo Estadual, Municipal e 
entidades da sociedade civil interessadas, diante 
da inegável escassez de recursos públicos para 
investimentos nos diversos setores produtivos, 
traçar planos e objetivos para geração de mais 
emprego e renda nos Municípios Capixabas, 
decorrentes dos investimentos e incentivos 
sociais, todos advindos pela vigência do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste, gerenciado pela 
então Agência de Desenvolvimento do Nordeste – 
ADENE, hoje extinta; 

III. atuar, de forma histórica e definitiva, por direito e 
justiça, para que tão importante tema de interesse 
público não seja mais objeto de jogo de interesses 
políticos que, ao final, possam continuar 
prejudicando, de forma econômica e social, o 
povo capixaba. 

 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente Parlamentar 

Estadual de inclusão dos Municípios Capixabas na área de 
atuação da nova SUDENE elegerá dentre seus integrantes, 
o seu Presidente e o Secretário Executivo. 

Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
Estadual de inclusão dos Municípios Capixabas na área de 
atuação da nova SUDENE discutir e aprovar, entre seus 
integrantes, seu Regimento Interno e seus programas de 
ação e estratégias de atuação que se submeterão às normas 
legais que regem a administração pública e regimentais que 
disciplinam a atividade legislativa. 
 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, em 10 de junho de 

2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretario 

PAULO FOLETTO 
2º Secretario 

 
 

ATO Nº 1514/2003 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar Estadual de 
Apoio ao Cooperativismo. 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais, especialmente as contidas no 
art. 17, XXXIV do Regimento Interno e, tendo em vista 
a solicitação contida no Requerimento nº 476/03 do 
Deputado  Paulo Foletto e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 09 de junho de 2003, resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar Estadual de Apoio ao Cooperativismo 
integrada pelos Deputados Paulo Foletto, Gilson Gomes, 
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Geovani Silva, Euclério Sampaio, Cabo Elson, Robson 
Vaillant, Brice Bragato, Sérgio Borges, Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Zé Ramos, Helder Salomão, Délio 
Iglesias, Carlos Casteglione, Cláudio Thiago e outros que a 
ela, posteriormente aderirem com o objetivo de: 
I – incentivar as atividades e ações das Cooperativas 
existentes dentro do nosso Estado; 
II – apoiar a formação de novas Cooperativas, que visem 
beneficiar o desenvolvimento capixaba; 
III – elaborar, coletar, pesquisar e apoiar leis que visem 
impulsionar e fortalecer as atividades cooperativas; 
IV – chamar a atenção da sociedade capixaba sobre a 
importância das atividades  cooperativas dentro do nosso 
Estado, como importante meio de promover a geração de 
empregos e desenvolvimento econômico; 
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente Parlamentar 
Estadual de Apoio ao Cooperativismo elegerá dentre seus 
integrantes, o seu Presidente e o Secretário Executivo. 
 

Parágrafo único Cabe à Frente Parlamentar 
Estadual de Apoio ao Cooperativismo discutir e aprovar, 
entre seus integrantes, seu Regimento Interno e seus 
programas de ação e estratégias de atuação que se 
submeterão às normas legais que regem a administração 
pública e regimentais que disciplinam a atividade 
legislativa. 
 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, em 11 de junho de 

2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.515 
 

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, INEDE 
ANTONIO PETERLI, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1.516 
 

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, 
MAYZA RACHEL ARMINI GOMES, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADTEC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.517 
 

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 RUAS, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, código ALCH, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.518 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1.496, de 
04.06.2003, publicado em 04.06.2003, que exonerou 
ANDERSON MÁRCIO COUTINHO SANTOS, do 
cargo em comissão de Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 
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ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.520 
 

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, 
MARIANA TONIATO DE SOUZA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.522 
 

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, 
ESPEDITO LEITE, do cargo em comissão de  Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código AXGRP, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, do Gabinete do 
Deputado Délio Iglesias, a partir de 01.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.523 
 

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, 
SELMA BRIERRE GAMA, para exercer o cargo em 
comissão de Auxiliar de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 

Legislativa, no Gabinete do Deputado Délio Iglesias, a 
partir de  02.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.524 
 

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, 
ANDRÉIA PORCHERI DA SILVA, do cargo em 
comissão de Técnico Sênior de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa,  do Gabinete do Deputado Marcos Gazzani, 
partir de  01.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.525 
 

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, 
DANIEL GERSO AMARO DE SALLES, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Marcos Gazzani, a partir de 02.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.526 
 

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 FADLALAH  BERNARDO, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado Heraldo Musso, a 
partir de 01.06.2003.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.527 
 

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, 
LUCIMAR ALVES RODRIGUES, 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 Amaro. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.528 
 

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, JOSÉ 
CARLOS DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão 
de Motorista  de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
Gabinete do Deputado José Tasso. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 
junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.529 
 

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, 
MARCOS PAULO SILVA DUARTE, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado 
Claudio Vereza. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.530 
 

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, 
BRENDA REBLIN BASTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado José Ramos. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1.531 
 

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, 
RONALDO PADILHA, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
no Gabinete do Deputado José Ramos, a partir de 
09.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.532 
 

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, 
ELIZABETE DA SILVA LIMA NUNES, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete da Deputada 
Fátima Couzi,  a partir de 02.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.533 
 

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, 
PRISCILA BATISTA SALES, do cargo em comissão de 
Motorista de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
Gabinete da Deputada Fátima Couzi, a partir de 02.06.2003. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 
junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.534 
 

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, 
PRISCILA BATISTA SALES, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
02.06.2003. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 

junho de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 A Secretaria da Mesa para Assuntos Econômicos 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna público que a Mesa Diretora 
ratificou o parecer da Direção Geral às fls.102, do Processo 
n.º 03.2262-0 que, com base no artigo 25, inciso II, 
combinado com o artigo 13 da supramencionada Lei, 
concluiu pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO na 
contratação do Instituto Marco Vianna Ltda., com a 
finalidade de elaborar o I  Seminário de Planejamento 
Estratégico da Assembléia Legislativa. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 de 
junho de 2003.  

 
ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL 

Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos 
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PORTARIA Nº 91 
 

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

CONSIDERAR  ANTECIPADAS, para o 
período de  02.06 a 01.07.2003, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2003, do servidor SEBASTIÃO 
DUARTE TOLENTINO , matrícula n.º 028597,  
exercendo o cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
código ALSL, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme  Portaria nº 487/2002. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 de 

junho de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA  Nº  92 
 

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

MARCAR  para o período de 01 a 30.07.2003, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 2003, da 
servidora VERA LÚCIA MARIANO SERRÃO, 
matrícula n.º 034136, titular do cargo efetivo de  Agente de 
Apoio  Legislativo, código EAGAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa,  
suspensas anteriormente  conforme Portaria nº 511/2003. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 de 

junho de 2003. 
 

JOÃO  LUIZ  PASTE 
Diretor  Geral  da  Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 93 
 

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

CONCEDER, 13 (treze) dias de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2003, para o 
período de  02 a 14.06.2003, à servidora  PATRICIA 
BRAVIN , matrícula n.º 203928,  exercendo o  cargo em 
comissão de  Assistente Legislativo, código ALCS, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, reservando-lhe o 
direito de gozar os 17 (dezessete) dias restantes no período 
de 02 a 18.07.2003, marcadas anteriormente conforme  
Portaria nº 487/2002. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 de 

junho de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 94 
 

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

MARCAR para o período de 01 a 30.07.2003, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 2003, da 
servidora MARIA APARECIDA MOREIRA 
VASCONCELOS, matrícula n.º 034485, titular do cargo 
efetivo de  Assistente de Apoio  Legislativo, código 
EASAL, do Quadro Permanente   da Secretaria da 
Assembléia Legislativa,  suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 499/2003. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 de 

junho de 2003. 
 

JOÃO  LUIZ  PASTE 
Diretor  Geral  da  Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 95 
 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, por imperiosa 
necessidade do serviço, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2003, da servidora MARIA ESPERANÇA 
ALLEMAND VASQUES, matrícula n.º 202348, 
exercendo o cargo em comissão de Assessor Legislativo, 
código ASDG, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 487/2002 e 
marcar  para o  período de 01 a 30.09.2003. 

 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 11 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: KARLA GUIMARÃES 

LYRIO 
  
3.  ESPECIFICAÇÃO: 
 

ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 3º 
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GRAU 
  
4.  VIGÊNCIA: 10.06.2003 a 09.06.2004 
  
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 10 de 
junho de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 
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SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 
2003. 

PRESIDÊNCIA DA SRª. DEPUTADA 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, 1ª VICE-
PRESIDENTE.  

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CABO ELSON, CARLOS 
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO, GILSON 
GOMES, HERALDO MUSSO, JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE, MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS, PAULO FOLETTO, 
REGINALDO ALMEIDA, ROBSON VAILLANT E 
SÉRGIO BORGES. (14)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO 
VEREZA, DÉLIO IGLESIAS, EDSON VARGAS, 
EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, GEOVANI 
SILVA, GILSON AMARO, HELDER SALOMÃO, 
JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, LUIZ 
CARLOS MOREIRA, MARCELO SANTOS, 
RUDINHO DE SOUZA, SUELI VIDIGAL E ZÉ 
RAMOS. (16)  
 
 O SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Havendo número legal e 
invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

(A convite de S. Ex.a., ocupam as 
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, os Srs. Deputados 
Anselmo Tose e Paulo Foletto.) 

 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convido o Sr. Deputado Paulo 
Foletto a proceder à leitura de um trecho da Bíblia. 
 
  (O Sr. Deputado Paulo Foletto lê o 
Salmo 1, Versículo 2) 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convido Sr. 2º Secretário a 
proceder à leitura da Ata da sessão anterior. 
 
  (O Sr.  2º Secretário procede à leitura 
da Ata) 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Aprovada a Ata como lida. 
(Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 
 
 

Vitória(ES), 05 de junho de 2003 
 
OF./GDHM/Nº35/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Venho pela presente comunicar à V. Exa. que 
nesta data estou reassumindo o mandato de Deputado 
Estadual, do qual me encontrava licenciado por motivo de 
saúde. 
 
Cordiais Saudações. 
 

HERALDO MUSSO 
 
Ao Presidente da Assembléia Legislativa do E. Santo 
Deputado CLAUDIO VEREZA 
Interno 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Ciente. Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
Vitória/ES, 06 de junho de 2003 

 
OF/GDFC/Interno – ALES Nº 063/2003 
 
Exmº Senhor 
Deputado Claudio Vereza 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 
Senhor Presidente, 
 
 Pelo presente, vimos justificar nossa ausência nas 
Sessões Plenárias desta Assembléia Legislativa, dos dias 
09, 10 e 11 de junho, tendo em vista que, neste período, 
estaremos participando do “I ENCONTRO DE 
MULHERES PARLAMENTARES DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA” e “II ENCONTRO 
NACIONAL DE DEPUTADAS ESTADUAIS”, em 
Brasília/DF. 
 Na certeza de poder contar com a compreensão de 
V. Exª, desde já agradeçemos. 
 Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
 
Cordialmente, 

FÁTIMA COUZI 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Ciente. Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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Vitória, 05 de junho de 2003. 
 
OF. S/N°-2003 
 
Senhor Presidente; 
 
 Valho-me do presente para indicar o nome do 
Deputado Gilson Gomes para membro efetivo da Comissão 
de Segurança e para membro suplente da Comissão de 
Justiça. 
 Aproveito o ensejo para renovar-lhe protestos de 
estima e consideração. 
 
 Atenciosamente 
 

JOSÉ RAMOS 
Líder do PFL 

 
EXMO. SR. 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
NESTA 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Ciente. Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 09 de junho de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 044/2003. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em anexo estou encaminhando à Mesa Diretora 
dessa Assembléia Legislativa, em atenção ao seu 
OF.SGP. nº 072/2003, datado de 07 de maio de 2003 e em 
cumprimento ao disposto no artigo 91, XV, da Constituição 
Estadual, cópias da documentação enviada pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos 
Transportes – SEDIT, solicitada através do Requerimento 
nº 256/2003, protocolado sob nº 249/2689. 
 
 Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Ciente. Ao Deputado requerente, 
por cópia. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Governador 

 
 
 

Vitória-ES, 09 de junho de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 045/2003 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 Tenho a honra de encaminhar a essa augusta Casa 
Legislativa, EMI Nº 034, oriunda da Secretaria de Estado 
da Fazenda. 
 Na oportunidade apresentamos a Vossa 
Excelência e a seus dignos pares nossos cumprimentos 
respeitosos. 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Ciente. À CPI da Educação. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 149/2003 
 

Ementa: Concede Título de 
Cidadão Espírito-santense ao 
Sr. Marck Paul Culik. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. Marck Paul Culik. 
 
 Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Sala das Sessões, 04 de junho de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

JANETE DE SÁ 
MARCOS GAZZANI 

RUDINHO DE SOUZA 
ZÉ RAMOS 

REGINALDO ALMEIDA 
CLAUDIO THIAGO 
PAULO FOLETTO 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
SÉRGIO BORGES 

ROBSON VAILLANT 
JOSÉ TASSO DE ANDRADE 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Sr. Mark Paul Culik é natural de Wilmington, 
Delaware, nos Estados Unidos, e radicado no Brasil, mais 
precisamente no Espírito Santo, há cerca de 5 anos. 
Com Graduação, Doutorado, Mestrado e Pós-Doutorado em 
Entomologia, Fitopatologia e Fitotecnia pela West Virgínia 
Univesity possui vários livros e artigos publicados, e 
atualmente, realiza pesquisas na Incaper, Espírito Santo, 
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estudando o Collembola, o mais abundante inseto da terra 
com mais de 400 milhões de anos. 
 Atualmente conduz uma pesquisa sobre o manejo 
integrado de pragas em produção comercial de mamão no 
Norte do Espírito Santo (municípios de Sooretama e 
Linhares), com destaque para levantamento de entomofauna 
benéfica, particularmente das famílias Coccinellidae 
(insecta) e Phytoseiidae (acari) e do solo (Collembola) 
como indicadores biológicos em dois sistemas de cultivo do 
mamoeiro (produção integrada e convencional). 
 Pesquisador visitante do Incaper, com bolsa da 
“National Geografhic Society, identificou 38 espécies 
encontradas, inclusive 17 espécies novas no Brasil e 35 
espécies novas no Espírito Santo, bem como a publicação 
da descrição de uma nova espécie que era desconhecida no 
mundo.  
A paixão por uma capixaba, wellingda Boni Souza, com a 
qual se casou, foi o que o trouxe para o Espírito Santo, para 
estudar esse misterioso inseto, de tamanho inferior a dois 
milímetros e que tem várias cores: rosa, azul, verde e 
laranja. Suas pesquisas podem evitar que áreas naturais 
sejam destruídas para a produção agrícola do futuro. 
 Em virtude das razões acima expostas é que 
apresentamos este Projeto de Lei, com base nos relevantes 
serviços prestados pelo agraciado. Suas pesquisas são 
importantes para o descobrimento de novas alternativas que 
possam contribuir para a preservação de nossas áreas 
naturais e também para o aumento de nossa produção 
agrícola no futuro, destacando que o mesmo abraçou nosso 
Estado como sua terra natal. 
 O currículo anexo comprova sua qualificação ao 
título ora proposto. 
 Por estas razões, contamos com o imprescindível 
apoio dos dignos pares para a aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO S/Nº/03 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª., para 
requerer a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO 
SENHOR LUIZ CLÁUDIO LAZARINE, OCORRIDO 
NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM 
CARIACICA ES. 
 Portanto, consternado com tão lamentável perda, 
requer ainda a essa Presidência que transmita à família 
enlutada, na pessoa de sua esposa a Srª. Laudelina Lazarine, 
os votos de profundo pesar dos componentes deste Poder, 
no seguinte endereço: Rua Rio Claro, nº 10 – Itaquari – 
Cariacica – ES. 
 
 Sala das Sessões, 09 de junho de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO S/Nº/03 

 
EXMOº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª para 
requerer a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. 
VIVALDO FERREIRA BONFIM OCORRIDO NO 
DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. 
SOLIDARIZAMOS NESTE MOMENTO DE DOR 
COM O SR. JOSÉ SOARES ESTEVAM E A SRª 
EUZINETTE GLÓRIA RODRIGUES ESTEVAM 
EXTENSIVO A TODOS OS FAMILIARES. Portanto, 
consternado com tão lamentável perda, requer ainda a essa 
Presidência que transmita à família enlutada, os votos de 
profundo pesar, nas pessoas dos senhores José Soares 
Estevam e Euzinette Glória Rodrigues Estevam, no seguinte 
endereço: Rua Áurea Andrade Cyprest 349 – Santo Antônio 
– Vitória – ES cep 29.026-300. 
 
 Sala das Sessões, 09 de maio de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO S/Nº/03 

 
EXMOº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª para 
requerer a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. 
EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO. 
SOLIDARIZAMOS NESTE MOMENTO DE DOR 
COM SEU FILHO EUCLÉRIO DE AZEVEDO 
SAMPAIO JUNIOR EXTENSIVO A TODOS OS 
FAMILIARES. Portanto, consternado com tão lamentável 
perda, requer ainda a essa Presidência que transmita à 
família enlutada, os votos de profundo pesar, na pessoa do 
Sr. Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, no seguinte 
endereço: Rua Acre, 285 aptº 1002 – Praia da Costa – Vila 
Velha – ES CEP 29.101-230. 
 
 Sala das Sessões, 05 de maio de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
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 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à 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 do primeiro Prefeito eleito pelo voto direto de 
Vitória, ADELPHO POLI MONJARDIM ocorrido no 
último dia 6 de junho. 
 Requer pois, a essa presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares no seguinte endereço: Rua Barão 
de Monjardim, 100 – Centro – Vitória/ES, CEP 29010-390. 
 
 Sala das Sessões, em 09 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ. 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à 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 MARIA JOSÉ ROSA SEIBERT, ocorrido 
no último dia 6 de junho. 
 Requer pois, a essa presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através de seu filho MARCOS 
SEIBERT no seguinte endereço: Rua Coronel Joaquim de 
Freitas, 277, Jaburuna, Vila Velha-ES, CEP 29123-120. 
 
 Sala das Sessões, em 09 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ. 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO S/N°/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 JACI PARADIZZO, ocorrido no último 
dia 06 de junho. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através da viúva NICE 
WASHINGTON DE OLIVEIRA no seguinte endereço: 
Rua Professor Adão Benezath, 51, Ap. 303, Cidade Alta, 
Centro, Vitória/ES, CEP 29015-170. 
 
 Sala das Sessões, 09 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Transmita-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 476/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados Estaduais, abaixo assinados, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, especialmente as 
contidas no Art. 17, XXXIV do Regimento Interno, 
requerem que seja autorizada a formação, no âmbito desta 
Casa de Leis, da Frente de Apoio ao Cooperativismo, 
com os seguintes objetivos 
 
1. Incentivar as atividades e ações das Cooperativas 
existentes dentro de nosso Estado; 
2. Apoiar a formação de novas Cooperativas, que visem 
beneficiar o desenvolvimento capixaba; 
3. Elaborar, coletar, pesquisar e apoiar leis que visem 
impulsionar e fortalecer as atividades cooperativas; 
4. Chamar a atenção da sociedade capixaba sobre a 
importância das atividades cooperativas dentro de nosso 
Estado, como importante meio de promover a geração de 
empregos e desenvolvimento econômico. 
Esclarecem ainda os requerentes, que podem aderir à 
Frente Parlamentar quaisquer outros parlamentares 
que manifestarem interesse. 
  
 Sala das Sessões, 09 de junho de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
GILSON GOMES 

MARCELO SANTOS 
CABO ELSON 

GEOVANI SILVA 
REGINALDO ALMEIDA 

BRICE BRAGATO 
HELDER SALOMÃO 
ROBSON VAILLANT 

SÉRGIO BORGES 
ZÉ RAMOS 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
DÉLIO IGLESIAS 

CARLOS CASTEGLIONE 
HERALDO MUSSO 
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 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Defiro. À Secretaria. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Resolução n° 01/03, de 
autoria do Sr. Deputado Paulo Foletto, que dá nova redação 
aos parágrafos 11 e 12 do art. 133 da Resolução n° 1.600 de 
11.12.1991, foi lido e incluído na Ata da Sessão Ordinária 
do dia 18.02.2003, e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 19.02.2003, às páginas 75 à 76. 
 Após permanecer em discussão especial durante 
três sessões ordinárias consecutivas, recebeu parecer oral da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, pela constitucionalidade, 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 oral e favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, que opinou pela sua aprovação, acatando a 
emenda apresentada. Assim, foi a proposição enviada à 
Mesa Diretora para elaboração de sua Redação Final. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Em cumprimento ao artigo 208, § 2º da Resolução 
nº 1600/91 (regimento Interno), deve o presente Projeto de 
Resolução nº 01/03, Ter sua Redação Final elaborada pela 
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, eis que foi 
aprovado em Plenário com adoção da emenda abaixo 
transcrita: 
 
Emenda Modificada 
 
 “Art.1º Os parágrafos 11 e 12 do artigo 133 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de 
11 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 Art. 133 (...) 
 
§ 11 – O Deputado em qualquer caso poderá recorrer da 
decisão do Presidente para o Plenário, ouvindo, 
preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, que terá o prazo máximo de até 
setenta e duas horas para se pronunciar, devendo o recurso, 
após publicado o parecer, ser submetido ao Plenário na 
sessão seguinte. 
 
§ 12 – Ao receber o recurso o Presidente informará se o faz 
com efeito suspensivo ou não.” 
 
 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 das seguintes observações: 
 
01 – Substituição da expressão “de dezembro” pelo numeral 
cardinal “12”, no caput do art. 1º do PR nº 01/03, em 
conformidade com o art. 11, II, “f” da Lei Complementar 
n.º 95/98. 
 
02 – Acréscimo de 03 (três) vírgulas, no art. 133 da 
Resolução n.º 1.600/91, sendo a primeira no § 11, após a 
expressão “O Deputado” e a segunda após a expressão “em 
qualquer caso”, estando a terceira no § 12, após a expressão 
“ao receber recurso”, que tiveram sua redação alterada pelo 
art. 1º do PR nº 01/03, com base no art. 11, I, “e” da Lei 
Complementar nº 95/98. 
 
 Pelo exposto, sugerimos aos membros desta 
Douta Comissão, a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 008/03 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
é pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL ao Projeto 
de Resolução nº 01/03, que altera a redação dos parágrafos 
11 e 12 do art. 133 da Resolução nº 1.600 de 11.12.1991. 
 
 Sala das Sessões, em 29 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 Nº 01/03 

 
Altera redação dos parágrafos 11 e 12 do art. 133 da 

Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 1991. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Os §§ 11 e 12 do artigo 133 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 133 (...) 
 
§ 11. O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da 
decisão do Presidente para o Plenário, ouvido, 
preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, que terá o prazo máximo de 
setenta e duas horas para se pronunciar, devendo o recurso, 
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após publicado o parecer, ser submetido ao Plenário na 
sessão seguinte. 
 
§ 12. Ao receber o recurso, o Presidente informará se o faz 
com efeito suspensivo ou não.” (NR). 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 29 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei n.º 58/03, de autoria do 
Deputado Marcelo Santos, que transforma em estância 
turística, cultural e rural e denomina Vale Monte Mochuara, 
a região localizada no Município de Cariacica, foi lido e 
incluído na ata da Sessão Ordinária do dia 15.04.03, e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
15.04.2003, à página 577. 
 Antes de ser incluído na pauta em discussão, a 
matéria teve sua urgência aprovada no dia 02.06.2003, 
passando a tramitar desta forma a partir desta data. Recebeu 
pareceres orais da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Turismo, pela aprovação, com apresentação 
de emenda; e da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas 
pela aprovação. 
 Estando em pauta para discussão e votação, o 
projeto foi submetido à apreciação do Plenário, tendo sido 
aprovado na forma dos pareceres orais e favoráveis da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação; da Comissão de Turismo; e da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas, que opinaram pela sua aprovação, 
acatando a emenda apresentada. Assim, foi a proposição 
enviada a esta Comissão para a elaboração de sua redação 
final. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Em cumprimento ao artigo 208 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600/91, deve o 
presente Projeto de Lei, ter sua redação final elaborada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, eis que foi aprovado em Plenário com adoção de 
emenda abaixo transcrita: 
 
Emenda aditiva – Comissão de Turismo 
 
Acrescenta as regiões de Azeredo e Roças Velhas no 
Projeto de Lei nº 058/03, que transforma em Estância 
Turística, Cultural e Rural e denomina de Vale Monte 
Mochuara regiões que englobam vários bairros de 
Cariacica-ES. 
 
 Na elaboração da Redação Final é permitida a 
apresentação de emendas para “evitar incorreção de 
linguagem, erros de técnica legislativa, incoerência notória, 
contradição evidente ou absurdo manifesto”, conforme 
disposto no artigo 211 do Regimento Interno. Portanto, para 
aperfeiçoar este Projeto de Lei apresentamos algumas 
emendas que se referem ao uso de maiúsculas, uso de 
vírgula e técnica legislativa, tornando-o mais objetivo e 
esclarecedor. Porém destacamos as seguintes: 
 
1) Na ementa deve constar o resumo do objeto da norma, 
possibilitando a identificação do seu conteúdo numa rápida 
leitura. Devido a isto, a ementa do Projeto de Lei nº 58/03 
foi alterada, informando de modo conciso e sob a forma de 
título, realçando o objeto da Lei, e em conformidade com o 
artigo 5º da LCF nº 95/98; 
2) Para a lei surtir efeitos legais e ter validade, a 
ementa aprovada necessariamente tem que ser inserida na 
parte normativa da Lei, e não na ementa; 
3) Nos parágrafos são abordados as exceções, restrições, 
definições e medidas complementares ao assunto contido 
no artigo. Assim, foi acrescido um “Parágrafo único” ao 
referido Projeto, com o objetivo de articular a linguagem, 
de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e 
a permitir que seu texto evidencie com clareza o seu 
conteúdo, em conformidade com o artigo 11, inciso II, “a”, 
da LCF nº 95/98; 
4) Foi acrescentando no artigo 1º do Projeto de Lei nº 
58/03, as expressões “cultural e rural” após o “termo 
turística”, por ter sido incluída na ementa e ser objetivo do 
autor; 
5) Foi acrescentado o “termo denominado”, na forma do 
particípio, no artigo 1º do referido Projeto, após as 
expressões “turística, cultural e rural”, por ter sido incluído 
na ementa e ser objetivo do autor. 
 
Desta forma, sugerimos aos demais membros da Comissão 
o seguinte: 

 
PARECER Nº 55/2003 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela aprovação  
da Redação Final do Projeto de Lei nº 58/2003 conforme 
folhas anexas. 
 
Sala das Sessões, em 03 de junho de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

JOSÉ ESMERALDO 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
aprovação  da Redação Final do Projeto de Lei nº 58/2003 
conforme folhas anexas. 
 
Sala das Sessões, em 03 de junho de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

JOSÉ ESMERALDO 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
REDAÇÃO FINAL AO 

PROJETO DE LEI Nº 58/03 
 
Transforma em estância turística, cultural e rural e 
denomina de vale “Monte Mochuara” a região localizada 
no município de Cariacica/ES. 
 

A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

           
DECRETA: 

 
Art. 1°   É  transformado em estância turística, cultural  
rural e denominado Vale “Monte Mochuara” a região 
localizada no município de Cariacica/ ES, conforme o 
disposto no artigo 23 “caput” , incisos VI e VII; artigo 24 
“caput”, incisos VI, VII e VIII; artigo 225, § 1° e 3°, da 
Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. A referida região engloba os bairros de 
Roda D’ Àgua, Taquaruçú, Novo Brasil, Boca do Mato, 
Boa Vista, Bubú, Campo Verde, Duas Bocas, Azeredo e 
Roças Velhas, no Município de Cariacica/ES. 
 
Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, em 03 de junho de 2003. 

 
ZÉ RAMOS – Presidente 

REGINALDO ALMEIDA – Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
JOSÉ ESMERALDO 

 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Publique-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 037/2003 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 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, 

REGIME DE URGÊNCIA  para o projeto de Lei n° 
145/2003, de autoria do Deputado Robson Vaillant,  que 
“DISPÕE  SOBRE A PROIBIÇÃO DE COBRANÇA 
DE ICMS NAS CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
ESTADUAIS A IGREJAS E TEMPLOS DE 
QUALQUER CULTO.” 
 
Salas das  Sessões, em 10 de junho de 2003 
 

ROBSON VAILLANT 
 

 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – À Secretaria para informar. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N° 035/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, componentes da 
Mesa Diretora, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requerem a V. Exª REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei n° 87/2003, de autoria da Mesa Diretora, que 
declara de utilidade pública a Sociedade Civil de Amparo à 
Velhice “Ninho de Amor”. 
 
 Sala das Sessões, em 09 de junho de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1° Secretário 

PAULO FOLETTO 
2° Secretário 

 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – O Requerimento nº 035/03 fica 
adiado por falta de quorum. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Srª 
Presidenta, requeiro a V.Exª verificação de quorum para 
manutenção da sessão para ouvir o  Secretário de Estado da 
Saúde que está vindo a esta Casa para falar um pouco mais 
de como está a Saúde no nosso Estado. 
 
 A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – É regimental. Solicito aos Srs. 
Deputados que compareçam ao plenário, desta Casa, para 
que tenhamos quorum para a manutenção da sessão. 
 Convido o Sr. 1º Secretário para proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de verificação de 
quorum para manutenção da sessão. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO  - procede à chamada a 
que respondem os Srs. Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Cabo Elson, Carlos Casteglione, Gilson Gomes, 
José Tasso, Marcos Gazzani, Mariazinha Vellozo Lucas, 
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida, Robson Vaillant e 
Sérgio Borges.(12) 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO - (ANSELMO TOSE) 
– Srª Presidenta, responderam à chamada doze Srs. 
Deputados. 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Há quorum para manutenção da 
sessão e não para votação. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 036/2003 
 
EXCELENTÍSSIMO 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, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei n° 147/2003, que concede o título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Reverendo José Wellington 
Bezerra da Costa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, EM 
VITÓRIA – ES, 09 de Junho de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – O Requerimento nº 036/03  que 
acaba de ser lido tem a sua votação adiada por falta de 
quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N° 474/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado no uso 
de suas prerrogativas regimentais requer a V. Exa., 
após ouvido o plenário inserção nos anais desta Casa de 
Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com o 
povo Espírito Santense e em especial com a Igreja 
Batista do Bairro Santo Antônio, através do Pr. Sillas 
dos Santos Vieira, pela comemoração de 15 anos de 
ministério naquela igreja. 
 O Pastor Sillas dos Santos Vieira, muito querido 
no meio evangélico, e também em todos os segmentos da 
sociedade, comemora no dia 06 de junho, 15 anos de 
ministério abençoado na Igreja Batista de Santo Antônio, 
nas não somente atua com toda dedicação aquele ministério 
como também está há 10 anos na presidência da APEGV – 
Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória - . 
Sempre determinado, com muito carisma é um dos 
coordenadores da marcha para Jesus, realizada todos os 
anos em Vitória juntamente com as associações Municipais 
de pastores da Grande Vitória, ocasião em que o povo em 
geral se reúne em favor da paz e da proclamação da palavra 
de Deus. 

 Pelo trabalho que o Pr. Sillas tem desenvolvido 
em nosso Estado, pelo seu caráter e determinação, merece 
portando as homenagens deste Poder. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Pr. Sillas dos Santos Vieira no seguinte endereço: Igreja 
Batista de Santo Antônio, Praça da Bandeira, n° 72, Santo 
Antônio – Vitória – ES- CEP 29.026-100 – Caixa Postal 
480. 
 
 Sala das Sessões, em 05 de junho de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
 
 A SRª PRESIDENTA -(MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – O Requerimento nº 474/03 que 
acaba de ser lido tem a sua votação adiada por falta de 
quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:        
 

REQUERIMENTO Nº 475/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado no uso 
de suas prerrogativas regimentais, requer a V.Ex.a., 
após ouvido o plenário inserção nos anais dessa Casa de 
Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com o 
povo Espírito Santense e em especial com o SINDIEX - 
Sindicato de Exportação e Importação do Estado do 
Espírito Santo, pela comemoração de 11 anos de 
existência. 
 O SINDIEX foi criado em 18/05/1992 por um 
grupo de empresários ligados ao comércio de exportação e 
importação do Espírito Santo, tendo em vista a necessidade 
de aglutinação da categoria em torno de uma entidade que 
congregasse, fortalecesse e defendesse seus interesses 
perante o mercado e organismos governamentais e não 
governamentais federais, estaduais e Municipais. Desde a 
sua fundação estiveram voltados para as questões da 
importação, tendo como finalidade estimular a 
movimentação de mercadorias pelos portos do Espírito 
Santo; aumentar a renda do setor terciário do Estado, 
através do incremento e diversificação do intercâmbio 
comercial com o exterior; aumentar a renda dos setores 
primário e secundário do Estado, através da promoção de 
novos investimentos estabelecidos em lei; induzir a geração 
de emprego e renda. 
 No dia 06 do corrente mês e ano, na 
comemoração de 11 anos de existência, o SINDIEX entrega 
o "Prêmio SINDIEX Personalidade de Comércio Exterior" 
para personalidade que mais contribuiu e se destacou nos 
últimos doze meses, entre administradores, operadores, 
agentes públicos (federais, estaduais ou municipais) e 
empresários, na promoção, no desenvolvimento e no 
fortalecimento do comércio exterior do Estado do Espírito 
Santo. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Presidente do SINDIEX, Sr. Severiano Alvarenga 
Imperial no seguinte endereço: Av. Nossa Senhora da 
Penha 699 sala 701 torre A Century Tower, Santa Lúcia, 
Vitória-ES CEP: 29055-131. 
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Sala das Sessões, 05 de junho de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – O Requerimento nº 475/03 que 
acaba de ser lido tem a sua votação adiada por falta de 
quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:        
 
 O SR. JOSÉ TASSO – Srª Presidenta, pela 
ordem! Solicito a V.Exª autorização da Mesa  Diretora para 
que sejam remetidos à Comissão de Justiça os Projetos de 
Leis nº s 141/2003, 142/2003 e 143/2003, todos lidos no 
Expediente da 57ª Sessão Ordinária, do dia 03 de junho do 
corrente ano. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Defiro o requerimento de V.Exª. 
 À Secretaria para encaminhar à Comissão de 
Justiça. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 477/03 
 
EXCELENTÍSSIMO 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, realização de Sessão Solene em comemoração ao 
Dia do Cooperativismo, na data de 30 de junho de 2003, 
às 18h30min, no Plenário desta Casa de Leis. 
 

Sala das Sessões, 09 de junho de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – O requerimento nº 477/03 que 
acaba de ser lido tem a sua votação adiada por falta de 
quorum. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 
– Srª Presidenta, informo a V.Exª que não há mais 
Expediente a ser lido. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Não havendo mais Expediente a 
ser lido, informo aos Srs. Deputados que de acordo com o 
Artigo 102, do Regimento Interno e com o requerimento de 
autoria da Comissão de Saúde aprovado pelo Plenário, o 
Grande Expediente da presente sessão será destinado ao 
comparecimento do  Secretário de Estado da Saúde, Sr. 
José Tadeu Marino, que prestará informações sobre a 
execução do Sistema Único de Saúde. 
 Convido os Srs. Deputados Carlos Casteglione, 
Brice Bragato e Paulo Folleto para que faça adentrar no 

plenário desta Casa o Secretário de Estado da Saúde Sr. 
José Tadeu Marino (Pausa). 
 Convido para compor a Mesa o Secretário de 
Estado da Saúde, Sr. José Tadeu Marino; o ex-Secretário de 
Estado da Saúde, Sr. Geraldo Correia; a Subsecretária 
Rosane Majeste e o Sr. Deputado Carlos Casteglione, 
Presidente da Comissão de Saúde e requerente desta sessão. 
 A Presidência registra, com satisfação, a presença 
nesta Casa do Promotor Público Estadual, Dr. Luiz 
Antônio, e do Promotor Público Federal, Dr. Edimar. 
(Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Tadeu Marino, 
Secretário de Estado da Saúde. 
 
 O SR TADEU MARINO – (Sem revisão do 
orador) – Cumprimento a Srª Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, que preside esta sessão, o Sr. Deputado 
Anselmo Tose, 1º Secretário, Sr. Deputado Paulo Foletto, 2º 
Secretário. Cumprimentando o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, Presidente da Comissão de Saúde, 
cumprimento todos os Srs. Deputados e Srªs Deputadas. 
 Agradeço a presença do Ministério Público 
Federal, representado pelo Dr. Edimar; do Ministério 
Público Estadual, representado pelo Dr. Luiz Antônio, dos 
membros do Conselho Estadual de Saúde, dos técnicos da 
Secretaria de Estado da Saúde e da população em geral 
presente. 
 Com muita alegria o Governo do Estado e a 
Secretaria Estadual da Saúde hoje está apresentando de uma 
maneira pioneira, inédita no Estado do Espírito Santo a sua 
prestação de conta de gestão trimestral. Ou seja, o Governo 
começa a cumprir a lei federal que existe desde 1993, que é 
a Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que no seu artigo 12 
diz que o gestor estadual tem de comparecer à Assembléia 
Legislativa para prestar conta da gestão trimestralmente. 
 Então, como vemos, temos uma lei federal do 
SUS desde 1993 e dez anos depois essa lei começa a entrar 
em prática, ou seja, acontecer de fato no Espírito Santo. 
Isso é uma prova de que este Governo quer dar 
transparência aos seus atos, quer discutir com a sociedade, 
precisa do controle social do Estado para fazer a gestão no 
caso aqui da saúde pública. E, também, pelo próprio 
aspecto legal, ou seja, hoje a Secretaria de Estado da Saúde 
está cumprindo seu papel dentro da legalidade. 
 Então, estamos apresentando hoje o período de 
janeiro, fevereiro e março de 2003. Nesse primeiro slide 
vamos tentar apresentar qual foi o diagnóstico situacional 
que encontramos quando chegamos à Secretaria no dia 2 de 
janeiro de 2003. Ao chegarmos, começamos a fazer revisão 
e auditoria de todos os contratos, qualificar contratos, 
enviar contratos para o Ministério Público, enviar contratos 
para a PGE, para a Proju, demanda do próprio Governo do 
Estado.  
 Criamos um grupo para avaliação das atividades 
prestadas pelo maior prestador de serviços, essa é a 
verdade, da Secretaria Estadual de Saúde, que são as 
cooperativas médicas, visando ter um estudo real das 
cooperativas que estão há dez anos no Espírito Santo. Saber 
o quanto custa, mas que qualidade de serviços que elas 
prestam, onde prestam. Então, foi criado esse grupo, 
publicado em Diário Oficial. 
 Monitoramento e auditoria em vários contratos. 
Aqui vamos exemplificar: contrato que existe na Secretaria 
há muito tempo é a compra de UTIN’s , que são leitos de 
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terapia intensiva neonatal. Pela carência desses leitos no 
Espírito Santo, o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde 
vêm comprando leitos de UTIN’s. Implantamos uma 
auditoria rigorosa, um controle rigoroso na avaliação desses 
nenens, desses recém-nascidos. E o resultado, como 
exemplificação, desse trabalho que está sendo feito em 
outros setores da Secretaria é esse: tínhamos até janeiro um 
tempo de permanência de cerca de dezesseis ponto vinte e 
cinco dias, com um custo de sete mil e duzentos reais por 
nenen. E após esse trabalho de auditoria, de controle, de 
monitoramento fizemos com que a permanência desses 
nenens ficasse em torno de quatro dias e o custo ficasse em 
mil, setecentos e vinte e cinco reais. Ou seja, uma queda de 
mais de cem por cento, trezentos por cento quase do custo 
desses pacientes, que vão, lógico e evidente, reduzir 
despesas da Secretaria Estadual de Saúde. 
Para ampliação das receitas na Secretaria Estadual de Saúde 
existe uma discussão, que sempre vemos as pessoas 
falarem: precisa aumentar o teto financeiro do Espírito 
Santo, o teto financeiro do Espírito Santo é baixo. Só que as 
receitas da Secretaria de Estado de Saúde podem aumentar 
por duas maneiras. Uma, o Estado melhorando a receita, 
que é o que está acontecendo. Com todas as propostas que 
vem fazendo, o Governo do Estado está aumentando a sua 
receita, a sua arrecadação. Como temos uma emenda nº 29, 
que diz que tem de se empregar doze por cento na saúde, 
consequentemente, aumentando a receita do Estado, vai 
aumentar a receita da Secretaria Estadual da Saúde para o 
seu custeio. 
A outra forma de se aumentar receita é através de um 
processo de retomada da discussão da regionalização da 
saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde não acena neste 
momento, nem no próximo semestre em colocar dinheiro 
novo se o Espírito Santo ou qualquer Estado da Nação não 
participar do processo de regionalização da saúde. A norma 
operacional de assistência ficou parada no Espírito Santo 
nos dois últimos, 2001 e 2002. Esse processo foi iniciado e 
simplesmente não avançou, como em outros Estados do 
Brasil. O tipo de gestão que o Espírito Santo tem hoje é 
nenhum. Se me perguntarem qual o tipo de gestão da saúde 
pública do Espírito Santo, é zero. Não temos gestão 
nenhuma.  
Hoje, com o início da retomada da discussão da 
regionalização da saúde, cumprindo a norma do Ministério 
da Saúde, redefinindo um mapa da assistência da saúde no 
Espírito Santo, vamos referenciar os municípios pólos que 
estarão fazendo atendimento para sua população e para a 
população adistrita a esses municípios. Esse é o processo da 
regionalização, com concentração tecnológica, 
concentração de recursos humanos. Isso chamamos de um 
plano diretor de regionalização. E a partir desse plano 
diretor de regionalização vem um plano diretor de 
investimento. Aí sim terão verbas federais.  
As emendas parlamentares a partir de agora no Governo 
Lula só poderão ir para os Estados se tiver um plano de 
regionalização dirigido para investimento nos municípios 
que serão referência. Para comprar tomografia num hospital 
de Colatina que sirva para a população que é atendida em 
Colatina; criar o Centro de Oncologia; criar serviço de 
Diagnóstico. É nessa lógica que o Ministério trabalha. 
Nós iniciamos esse processo a partir de janeiro remontando 
uma equipe técnica de qualidade e, voltando a discutir com 
a equipe técnica dos municípios, o Cosemes  para que a 

gente possa retormar a nossa discussão e fazer parte desse 
projeto de regionalização do Ministério da Saúde. 
 Hoje o Espírito Santo não está na gestão plena do 
sistema, perdemos quinhentos mil reais por mês só para 
consulta especializada. Só para esse tipo de consulta existe 
uma perda no Espírito Santo de cerca de quinhentos mil 
reais por mês porque não temos gestão nenhuma. Os 
municípios que são plenos no nosso Estado já estão 
recebendo a partir de agora diretamente no seu Fundo 
Municipal de Saúde esse dinheiro para consulta 
especializada. Como esse processo estava parado, em 
discussão na Secretaria, a nossa população, os nossos 
munícipes estão perdendo dois reais e cinqüenta centavos 
per capita do PABI,  Piso de Atenção Básica. Ele foi 
aumentado e estamos deixando de receber isso. Nós que 
falo são os munícipes porque vai direto para a secretaria 
municipal e até agosto todos os municípios do Espírito 
Santo estarão no Gepaba  que é o PABI novo de doze reais 
e cinqüenta centavos per capita que vai dar uma entrada de 
recurso a mais no município para ele fazer atenção básicas: 
consultas, diagnósticos de patologia clinica, nebolização, 
consulta obstetra com direito a atenção básica. 
 Na assistência a saúde estamos trazendo quantas 
internações foram realizadas em hospitais públicos de 
janeiro e fevereiro. Março ainda não foi fechado. Então 
estamos trazendo a média mensal. 
 Por especialidades: cirurgia, obstetricia  cirurgia 
médica, pediatria, psiquiatria,  reabilitação física, foram 
internadas cerca de duas mil e oitocentas pessoas na média 
de janeiro e fevereiro, ou seja, quase três mil pessoas por 
mês com custo de pagamento dessas internações de um 
milhão e meio de reais, isso só para  hospitais públicos, 
hospitais próprios da rede estadual do IESP. 
 Produção ambulatorial que é baseado em 
medicamentos, procedimentos médicos de enfermagem, 
exame de laboratório, nebolização, exames de raios-X, 
diagnose e assim por diante, fizemos quatrocentos e doze 
mil procedimentos em fevereiro, trezentos e setenta e seis 
mil em janeiro, quatrocentos e doze mil em fevereiro com 
uma média de trezentos e noventa e quatro mil 
procedimentos ambulatoriais na rede pública própria. 
 Aqui, temos as internações no SUS do Espírito 
Santo. Hospitais estaduais próprios, municipais, Hucam - 
Hospital Universitário,  os filantrópicos e os contratados. 
Então nós efetuamos dezessete mil cento e trinta e uma 
internações, dezesseis mil novecentas e noventa e nove em 
fevereiro, dando uma média de dezessete mil  internações 
por mês e aqui está a divisão por área. Então, estadual e 
juntando os públicos, temos trinta por cento das internações 
da rede pública, sessenta e cinco a setenta por cento da rede 
filantrópica contratada. 
 Aqui temos o pagamento da internações. Tivemos 
um pagamento de sete milhões duzentos e oitenta e três mil 
reais em janeiro, sete milhões em fevereiro dando uma 
média de sete milhões cento e oitenta e oito mil reais, dando 
uma média de valor médio por AIH,  quer dizer quanto 
custa uma internação no Espírito Santo nesses hospitais. No 
estadual quinhentos e trinta reais; no municipal duzentos e 
setenta e seis reais; no hospital Universitário seiscentos e 
doze reais; no Filantrópico quatrocentos e dezenove e no 
Contratado trezentos e quarenta e seis reais. Ou seja, podem 
perguntar: por quê existe uma diferença? Porque os 
hospitais públicos estaduais e o Hucam são os hospitais que 
mais seguram a demanda da urgência e emergência e da 
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complexidade de internação no Estado do Espírito Santo, 
daí quase o dobro do custo de internações em nossos 
hospitais  próprios, público estaduais e federais.  
 Aqui, são pela natureza de internação. Tivemos  
as eletivas: três mil quinhentos  e seiscentos e cinquenta e 
cinco e urgência trinta mil. Na verdade aqui é caracterizado 
como urgência toda a internação que entra pela porta de um 
pronto socorro: Dório Silva, São Lucas, Hucan e  às vezes 
não é nem uma internação muito urgente, mas é 
caracterizado como urgência. Temos aqui que trinta mil 
internações foram de  urgência e três mil seiscentos e 
cinquenta e cinco eletiva. Transformando  isso em  
linguagem popular seria uma cirurugia de hérnia, cirurgia 
que a pessoa marca para fazer ou uma internação fora da 
urgência. Tivemos trinta  e quatro mil internações no 
bimestre que deu aquela média  de dezessete mil 
internações/ mês.  
 Isso foi o esforço que a Secretária  Estadual de 
Saúde, o Governo do Estado está fazendo para abertura de 
leitos  de retaguarda, ou seja, leitos de clínica médica e 
leitos  de terapia intensiva. Então nesse primeiro trimestre, 
janeiro, fevereiro e março abrimos no Hospital do HPM e 
Hospital Dr. Bezerra de Farias trinta  e seis leitos de 
retaguarda de Clínica Médica e oito  leitos  na Unidade de 
Terapia  Intensiva Neonatal  no Hospital Infantil Dr.  
Alziber Nadino  Alves, Hospital Infantil de Vila Velha. Isso 
é suficiente? Não, porque temos uma carência  só na 
Grande Vitória  de mais de cento  e oitenta leitos de clínica 
Médica; temos uma carência de leitos  de UTI no Espírito 
Santo de mais de quatrocentos leitos e é uma  herança 
trágica que o Governo do Estado assumiu pelo desmonte 
por falta de  gerenciamento e de gestão nos últimos dois 
anos, principalmente.  
 Foram fechados no Espírito Santo, nos últimos 
dois anos, mais de  trezentos leitos do SUS e paralelo a isso 
abertos quatro grandes hospitais  privados. Perdemos 
trezentos leitos  do SUS nos últimos anos que foi o Hospital 
Central que fechou em Vitória, a Santa Casa de Vitória por  
passar dificuldades desativou enfermarias. Houve perda de 
leitos no Sul do Estado em São  José do Calçado, Bom 
Jesus do Norte, houve uma mudança de  perfil nos hospitais 
que fecharam  pronto socorros e internação de clínica 
médica passaram a criar internações  de alta complexidade, 
por exemplo cirurgia cardíaca, neurocirurgia e  com isso os 
nossos pacientes  estão nos corredores dos hospitais e 
mesmo que  você queira e que não falte persistência, 
vontade política do Governo, você não encontra leito para 
colocar os pacientes de clínica médica, de retaguarda. Não é 
por falta de busca ativa do Governo. Estamos fazendo essa 
intensificação, esse controle, essa regulamentação para que  
em curto prazo possa resolver esse problema.  
 Aqui, como dizem: “colocamos letrinha pequena 
para ninguém ler” Mas aqui está o que foi produzido no 
ambulatório no Espírito Santo. Temos por tipo de  produção 
privada, estaduais. Foram feitos seiscentos e cinqüenta e 
seis mil procedimentos ambulatoriais na rede privada; um 
milhão,  quinhentos  e setenta e oito mil procedimentos  na 
rede estadual; cinco milhões  de procedimentos na rede 
municipal de saúde e em  todos os postos de saúde, os 
pronto atendimentos dos municípios; nos hospitais 
filantrópicos setecentos e cinqüenta e cinco mil 
procedimentos  ambulatoriais; no Hucan Universitário 
duzentos e sessenta mil  procedimentos; nos sindicatos 
vinte e três mil procedimentos, isso deu um  total de  

procedimentos ambulatoriais de oito milhões, quinhentos  e 
doze mil procedimentos em janeiro e fevereiro, dando uma 
média de quatro milhões de procedimentos por mês no 
Estado do Espírito Santo. 
 Melhoria  do processo de gestão. Se  nós 
identificamos  que houve uma crise de gerência no Estado 
nós temos de fazer o controle de dentro para fora, ou seja, a 
Secretaria Estadual de Saúde precisa se  reorganizar, 
colocar gente capacitada, técnica que milita  no SUS, 
acredita no SUS e quer fazer  o SUS acontecer de fato no 
Estado. Então, com essas características começamos a fazer 
substituição das direções das Unidades próprias, dos 
grandes hospitais da rede, criamos um comitê de 
humanização dentro da Secretaria ligada ao gabinete do 
Secretário que inclusive tem um seminário marcado no dia 
24 de junho – Seminário sobre Humanização- para 
humanizarmos mais as nossas Unidades de Saúde tanto 
ambulatoriais como Unidades Hospitalares.  
 Montagem  e equipe técnica de qualidade com 
pessoal  experiente e militância no SUS há mais de décadas. 
E reestruturação do Conselho Estadual de Saúde, porque a 
Lei Federal diz também que um Estado que não tem um 
Conselho Estadual de Saúde funcionando, que não 
apresenta suas contas trimestralmente na Assembléia 
Legislativa, ele é merecedor de Intervenção Federal. E o 
Conselho Estadual de Saúde, ficou sem funcionar no Estado 
do Espírito Santo durante grande parte da gestão passada e 
nunca, como falei, ninguém veio prestar contas aqui. 
Arrisco dizer que se isso talvez tivesse acontecido na saúde, 
talvez não tivéssemos tido uma catástrofe tão grande, uma 
tragédia tão grande como a que  estamos enfrentando no 
Espírito Santo. 
 Aqui é o Conselho Estadual de Saúde, que está 
reestruturado, tem um plenário composto com quarenta 
conselheiros, vinte titulares e vinte suplentes, uma 
secretaria executiva constituída de secretário e secretária 
executivos. O Conselho conta com a mesa diretora, 
comissões e câmaras técnicas. 
As principais atividades desenvolvidas em 2003:  
- Foi criada uma agenda de 2003, que será 
submetida ao plenário no dia 26 de junho, uma agenda de 
trabalho para o ano inteiro, com reuniões, seminários. 
- Inserção do Conselho Estadual de Saúde no 
núcleo do curso de capacitação de conselheiros. 
- Reativação de Conselhos Gestores. 
 
Fizemos eleição livre, democrática em todos os hospitais da 
rede. Feita e acompanhada pela Intersindical, para cumprir 
uma lei que existe no Conselho Gestor. 
- Retomada do diálogo com os Conselhos 
Municipais de Saúde. 
- Participação da comissão organizadora da 
etapa 1ª Conferência de Medicamentos e Assistência 
Farmacêutica. 
- Reformulação da composição do Conselho. 
- Retomada de reuniões ordinárias, 
extraordinárias e da Mesa Diretora. 
Medicamentos excepcionais. Essa é uma demanda 
crescente, que todo dia observamos, às vezes,  na mídia a 
dificuldade da nossa população ter acesso a medicamentos 
de alto custo. Recebemos mandados judiciais. Raros são os 
dias  que não recebemos dois ou três mandados judiciais 
para a questão da compra de medicamentos excepcionais.  
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Recebemos do Ministério da Saúde um milhão e cem mil 
reais por mês      
para comprar medicamento excepcional e o Estado tem 
colocado de recursos próprios, para complementar essa 
receita, trezentos a quatrocentos mil reais por mês. 
Neste trimestre investimos cinco milhões, trezentos e 
oitenta e oito mil reais em medicamentos excepcionais, que 
são medicamentos para epilepsia, câncer, aplasia, doenças 
degenerativas, medicamentos excepcionais que tem alto 
custo de uso contínuo. Isso dá uma média de mais de um 
milhão e setecentos, um milhão e oitocentos mil reais por 
mês. Mas precisamos hoje de cerca de dois milhões de reais 
para comprarmos toda a quantidade necessária de 
medicamentos para que a população não sofra e não fique 
sem receber o seu medicamento. 
Esse levantamento foi feito em janeiro. Foi colocado para o 
Ministro da Saúde, para o Dr. Jorge Sola, que é o Secretário 
de Assistência à Saúde e não é um problema do Espírito 
Santo, é um problema do Brasil, de todos os Estados, 
porque houve o incremento na oferta de medicamentos 
excepcionais.  
Hoje você tem medicamento para quem quer parar de 
fumar, você tem medicamento para asma, você tem 
medicamento para quem tem colesterol alto, além dos 
medicamentos essenciais das patologias mais graves. 
É uma demanda crescente e que o próprio Ministério da 
Saúde tem essa preocupação, tanto é que o Sr. Presidente 
Lula criou uma secretaria especial de insumos estratégicos, 
que é justamente para estimular a produção de 
medicamentos, estimular o aumento da produção pelos 
laboratórios oficiais de medicamentos excepcionais e 
medicamentos básicos. 
Essa foi a situação de despesas de exercícios anteriores, 
sem empenho. Recebemos da secretaria em janeiro e 
tínhamos lá uma pequena dívida de vinte e três milhões, 
setecentos e doze mil reais. Isso não empenhado, sem falar 
dos restos a pagar de 1998, 1999, 2000, 2001. Duas folhas 
de pagamento, que somadas chegam a cem milhões de 
reais. Esta é a dívida da Secretaria Estadual de Saúde. 
Somando duas folhas de pagamento, rotativos e restos a 
pagar desde 1998, 1999, 2000 e 2001, chegam a cem 
milhões de reais. 
Esta é a dívida de 2001, 2002 entre: 
Contratos de água, luz, telefone: quatrocentos e dez mil 
reais; 
Contratos de água , luz e telefone de 2002: dois milhões, 
trezentos e noventa mil reais; 
UTINS, que é aquilo que citei como exemplo, as UTI’s 
neonatais: novecentos e trinta e oito mil em 2001 e 
quinhentos e dez mil em 2002 
 Ressarcimento à paciente, sessenta e um mil reais. 
 Repasse do PSF 2001 e 2002, dá cinco milhões de 
reais. O PSF é o Programa de Saúde da Família. Foi criado 
em 1999, uma Portaria Estadual escrita pelo Secretário 
Estadual de Saúde da época, Dr. Scárdua, que, como 
incentivo estimular os municípios a criar e implantar o 
programa de saúde da família, estratégica da família, o 
Estado repassaria por equipe dois mil e quinhentos reais 
naqueles municípios abaixo de vinte mil habitantes, e que 
estivessem com mais de 80% de cobertura,, ou seja,  a lei 
foi criada e ela ficou virtual em 2001 e 2002, praticamente. 
Em 2002 nada foi pago.  
 Essa é uma dívida que a Secretaria tem com as 
prefeituras municipais de 2001 e 2002 só no PSF. 

Assistência farmacêutica para os medicamentos da atenção 
básica que são diferentes daqueles medicamentos 
excepcionais que falei anteriormente. Com esses 
medicamentos que é cota que o Estado tem que repassar 
que é cinqüenta centavos per capta por habitante, o Estado 
tem que passar para cada município. Ele não repassou desde 
junho de 2002,  temos uma dívida com os municípios de 
novecentos e vinte e um mil reais. 
 Isso é um sofrimento porque fui Secretário 
Municipal em Colatina e sei o que representa isso, 
principalmente, para os municípios pequenos que tem a sua 
porta, batendo, a população todo dia querendo 
medicamento e o município não ter como comprar o 
medicamento.  Isso faz falta e muita falta à população,  faz 
falta aos munícipes, famílias dos municípios pequenos 
porque medicamento básico não é função do Estado é 
função dos municípios, e medicação excepcional sim, é 
função do Estado é obrigação Estadual. 
 E despesa dos hospitais, aqui tem grande despesa 
que são as cooperativas médicas treze milhões e 
quinhentos, desses trezes milhões e quinhentos mil reais, 
cooperativa médica ,doze milhões de reais. 
 Os valores recebidos do Ministério da Saúde para 
manutenção das unidades próprias. Recebemos para pagar 
AIH, dois milhões em janeiro, dois milhões trezentos e 
cinqüenta em fevereiro, dois milhões e meio em março. 
 Média e alta complexidade que seria para 
hemodiálise, internação hospitalar, um milhão e 
quatrocentos. Isso é só o que o Estado recebe, porque os 
municípios que estão na plena vai direto para o Fundo 
Municipal de Saúde e não está contabilizado o dinheiro que 
os municípios pleno do sistema recebem. 
 Atenção básica que é para esse tipo de consultas 
mais básicas, pediatria, procedimentos menores, duzentos e 
treze mil reais. Recebemos aqui três milhões e meio, três 
milhões e seiscentos, quatro milhões e duzentos, esta foi a 
entrada de dinheiro na Secretaria. 
 Aqui é o demonstrativo da execução orçamentária 
do Fundo Estadual de Saúde. Temos uma previsão 
orçamentária financeira da administração direta mais IESP 
de trezentos milhões, cento e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro reais. Essa é a previsão. 
 O que foi gasto no primeiro trimestre foram 
sessenta e nove milhões, setecentos e quatorze  no primeiro 
trimestre, ou seja, 23% da previsão orçamentária já foi 
gasto no primeiro trimestre. 
 A composição dos valores executado por fonte, 
recurso do Estado. Desse valor sessenta e nove milhões, 
89% foi o Estado que usou o dinheiro, sessenta e dois 
milhões foi de recurso próprio. Recursos federais foram 
sete milhões cento e sessenta e seis, ou seja, entrou com 
10% dos recursos o Governo Federal.  
 E a composição do valor executado seria pessoal. 
O pessoal nesse trimestre foi quarenta e sete milhões de 
reais, o que representou 67.91% desse gasto, o custeio 
foram vinte e dois milhões, 32%, esse custeio seria 
manutenção da rede como água, luz, telefone, 
medicamento, cooperativas médicas, manutenção de 
equipamento, conserto de veículos, alimentação e outros, e 
investimento. Em três meses investimos trinta e três mil 
reais, ou seja, dez mil reais por mês com uma média de 
0.05%. 
 Isso mostra que não temos capacidade de 
investimento. O Governo não tem capacidade de 
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investimento. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu 
investimento zero para investir nesse primeiro trimestre e o 
total foi de sessenta e nove milhões de reais e esse 
investimento seria principalmente para equipamentos e 
obras.  
 Equipamentos como respiradores, monitores, 
oxímetros  para ampliação da rede para oferta de serviços. 
Tivemos 0.05 de chance de investimento, trinta mil reais, 
que não consegue comprar um respirador. Um respirador 
custa quarenta mil reais. 
 Colocamos aqui neste painel as maiores unidades 
orçamentárias nossas próprias do Iesp. Por exemplo, o 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, ele tem dois 
milhões de reais por mês de custeio, sendo que um milhão, 
novecentos e cinqüenta e quatro mil reais é do Estado e 
oitocentos e cinqüenta e dois mil reais é federal. Esse 
federal é recurso para AIH. O hospital Dório Silva, da 
mesma forma: três milhões, trezentos e quatorze mil reais; 
dois milhões e quinhentos mil reais do Estado, e assim por 
diante. O hospital Adauto Botelho; o Crefes, que é serviço 
de reabilitação física: quarenta e sete mil reais; o hospital 
Antônio Bezerra de Farias, antiga Maternidade de Vila 
Velha: um milhão e trezentos mil reais; o hospital São 
Lucas: três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais; 
o hospital e Maternidade Silvio Ávidos, em Colatina: um 
milhão e oitenta e sete mil reais; o hospital Roberto 
Silvares, em São Mateus: um milhão, cento e setenta e 
quatro mil reais. Hospitais menores, demais hospitais e 
Cres, que são Centro Regionais de Especialidade: um 
milhão de reais por mês. Isso deu um total de dez milhões, 
setecentos e cinqüenta e um mil reais do Estado e três 
milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil reais de 
recursos federais. Isso dá um total da Fonte 00, que é a 
fonte própria, e mais a Fonte 16 que é a federal, um total de 
quatorze milhões, quinhentos e cinco mil reais.  
 Agora, estamos tentando desmembrar o que foi 
isso.  
 Para essas despesas, o que foi repassado à 
Secretaria Estadual de Saúde de recursos próprios do 
Tesouro? Recebemos três milhões e quatrocentos mil reais 
em janeiro; recebemos três milhões e quatrocentos mil reais 
em fevereiro; isso simplesmente deu para comprar vale-
transporte e pagar cooperativa médica. 
 Pedimos uma suplementação orçamentária e a 
Fazenda mandou dois milhões e duzentos mil reais como 
extra cota, e em março recebemos o mínimo que é 
necessário para custear a Saúde; o mínimo necessário para 
custear a operação da Saúde Pública do Espírito Santo, que 
é sete milhões de reais. Tivemos uma média de cinco 
milhões, trezentos e oitenta mil reais trabalhando com essa 
média, isso dá um déficit de um milhão e setecentos mil 
reais por mês, e tivemos um déficit de cinco milhões de 
reais no primeiro trimestre, ou seja, a menos do que 
poderíamos para  estar custeando a Secretaria Estadual de 
Saúde. 
 Nesta tabela está o valor pago pelas cooperativas 
médicas. Temos a Coopanestes, que é a cooperativa de 
anestesia; a Cooperciges, que é a cooperativa do cirurgião; 
a Cootes, que é a Cooperativa de Ortopedia e Terapia 
Intensiva; a Angiologia. Ou seja, pagamos em três meses 
sete milhões, oitocentos e quinze mil reais. De dezesseis 
milhões, pagamos sete milhões e oitocentos mil reais, oito 
milhões, para a cooperativa médica, ou seja, cinqüenta por 
cento do custeio da Saúde hoje é para pagar as cooperativas 

médicas que estão dentro dos hospitais públicos da urgência 
e emergência. 
 Este aqui é um demonstrativo do custeio da 
Sesa/Iesp com recursos do Estado. Temos o total das 
despesas: tivemos no primeiro trimestre quinze milhões em 
média; o custeio dos hospitais, doze milhões de reais. E 
trazemos aqui o custeio dos hospitais: doze milhões de 
reais; o custeio das cooperativas médicas oito milhões e 
poucos reais. Portanto, setenta a oitenta por cento do 
custeio dos hospitais do Estado, aonde tem cooperativa 
médica, é para pagar cooperativa médica.  
 Aqui, temos o gasto por categoria, de todas as 
fontes, no primeiro trimestre. Tivemos o  predomínio de 
pessoal, temos uma média de dezesseis milhões por mês 
para pagar pessoal; são quarenta e oito milhões de reais. O 
custeio está dando uma média de trinta milhões e o 
investimento não existe, não aparece no primeiro trimestre. 
Não conseguimos ter recursos para investimentos. 
 Pagamentos realizados: o que pagamentos de 
pessoal foi quarenta e três milhões; o custeio dez milhões;  
e restos a pagar, que foi despesa empenhada no exercício 
anterior e pago no atual, que seria seis milhões de reais. Foi 
despesa empenhada em exercício anterior. Pagamos em 
janeiro, fevereiro e março o que era de exercício anterior: 
seis milhões de reais. Aqui temos hospitais, Cres, quatro 
milhões de reais, o que dá um total de dez milhões de reais.  
 Temos aqui o que foi feito também de ação no 
primeiro trimestre de 2003, pois a Saúde Pública aparece 
muito na assistência, na internação, na fila, na oferta do 
remédio. E esse trabalho, que é um trabalho intenso de 
reestruturação, de reorganização do sistema, às vezes,  não 
aparece para fora, mas é um trabalho intelectual onde se usa 
muito o saber científico acumulado pelos técnicos, muito 
trabalho para que a Secretaria possa se organizar, fazer a 
sua base organizativa, para que possa avançar dentro dos 
princípios do SUS.  
Então, foram feitos a partir de janeiro, o Fórum do 
Programa de Saúde da Família em parceria com o colegiado 
de Secretários Municipais de Saúde. Já aconteceu. Foi 
preparado no primeiro trimestre e aconteceu em maio; a 
Auditoria na Vigilância Sanitária. O crime organizado 
também estava instado na Secretaria Estadual de Saúde, 
principalmente na vigilância sanitária. Tivemos que intervir 
na vigilância sanitária, intervenção mesmo, demitir 
dezessete pessoas, remontar a vigilância sanitária e mandar 
muitos processos que lá estavam para frente, ao Ministério 
Público e assim por diante. Esse foi um trabalho árduo que 
a vigilância sanitária está fazendo para justamente voltar a 
ter o papel importante que tem que ter, que é o de estar 
preocupado com a qualidade e segurança das pessoas. 
 Plano de urgência e emergência: esse é o calo do 
Espírito Santo e do Brasil. Temos uma carência de trezentos 
a quinhentos leitos de UTI, cerca de quatrocentos leitos de 
terapia intensiva. Fecharam-se  trezentos leitos de clínica 
médica nos últimos dois anos e a repercussão do que 
aconteceu e está acontecendo agora, basta ver a mídia 
ontem, a mídia hoje, onde não se consegue esvaziar os 
corredores dos hospitais. Já estamos comprando leitos de 
UTI de adulto para tentar tirar as pessoas dos hospitais.  
Vocês hão de convir de que com investimento zero que o 
Estado conseguiu ter na Secretaria no primeiro trimestre é 
muito difícil em um piscar de olhos se ampliar ofertas de 
leitos para todos os lados, até porque não têm. Tivemos dias 
de procurar leitos de UTI na rede privada e não ter como 
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comprar. Então, a crise do hospital não é só pública, não é 
só filantrópica, também atinge os hospitais privados. Vimos 
o que aconteceu o movimento dos planos de saúde em 
março reivindicando aumento de tabela, aquelas coisas 
todas. 
Esse plano de urgência e emergência está sendo elaborado, 
já foi discutido no Conselho Estadual de Saúde no dia 15 de 
maio. Felizmente, graças a Deus, conseguimos um recurso 
do Dr. Pedro Benevenuto, do REFORSUS,  de novecentos e 
cinqüenta mil reais, onde vamos fazer um investimento para 
ampliar a oferta de leitos, quarenta leitos de UTI e cerca de 
oitenta a cem leitos de clínica médica, de retaguarda, aqui 
na Grande Vitória. Isso no mais tardar até final de julho ou 
começo de agosto. 
Paralelo a isso temos que organizar uma central de 
regulação da urgência e emergência. Sem esta central de 
regulação não adianta. E voltar a fazer aquele processo da 
discussão da regionalização da saúde para que também 
possa receber investimentos e recursos novos do Ministério 
da Saúde. 
O pacto da tensão básica já foi feito uma oficina no Eco da 
Floresta e já foi assinado o pacto da ECD, que é a 
Epidemiologia de Controle de Doenças, e no dia 29 está 
marcado a assinatura do pacto com todos os Municípios. 
Um pacto que tem vários itens, que traduzem qualidade 
para a população, como consulta de pré-natal, diminuição 
da mortalidade infantil, cobertura vacinal, diminuição dos 
AVC’s. Este pacto foi discutido com todos os Municípios e 
será assinado no dia 29. 
A reconstrução da relação entre a SESA,  Secretaria de 
Saúde e o Ministério da Saúde e a SESA Municípios. O 
Ministério da Saúde não vinha mais no Espírito Santo neste 
último ano, nem que se convidasse. Hoje, recebemos a 
visita do Ministério da Saúde em três meses para discutir 
oncologia, câncer no Espírito Santo. Hoje, tem dez técnicos 
do Ministério da Saúde discutindo informatização do 
sistema, ficha de cadastro e estabelecimentos na UVV. 
Tivemos um seminário sobre captação de órgãos na região 
Sudeste que cedíamos. Tivemos um técnico do Ministério 
da Saúde discutindo o retorno da discussão da gestão 
quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira da semana passada. 
Hoje, somos recebidos pela porta da frente no Ministério da 
Saúde, porque acreditam que no Espírito Santo com relação 
a gestão da  Saúde o Governo quer fazer o SUS acontecer 
de fato. E, os Municípios e a própria Secretaria. Eu era 
gestor municipal e sei o que foi a ausência da Secretaria 
Municipal de Saúde, cumprindo o seu papel de regulação 
do sistema, de indução da  política pública de saúde. 
Estamos revertendo isso. Hoje existe uma parceria, existe 
uma afinidade, existe um trabalho consistente entre os 
municípios e a Secretaria Estadual de Saúde. Tanto é que 
isso aqui foi feito de maneira conjunta e estamos 
participando de mãos dadas entre os Municípios e o Estado.  
 Audiências Públicas: o Carlos já me trouxe, 
oficialmente, quatro vezes nesta Assembléia Legislativa 
para estar discutindo em Audiências Públicas sobre 
Dengue, sobre Leitos de retaguarda, sobre  Urgência, sobre 
Hospitais Filantrópicos.  
Retomamos algumas obras com recursos federais. Então, 
foi retomada a  obra do Hospital João Santos Neves, de 
Baixo Guandu. E hoje eu tive a boa notícia de que no final 
de junho esse hospital será inaugurado. Há dois anos que a 
maternidade e o centro cirúrgico não estavam abertos. 
Então, foi retomada a obra com a parceria efetiva do Dertes, 

da Secretaria de Obras. O hospital vai ser inaugurado agora, 
ou seja, vai ser entregue à população de Baixo Guandu no 
final de junho, começo de julho.  
 O hemonúcleo de Colatina foi inaugurado pelo 
Governador há quinze dias, o famoso hemocentro, 
hemonúcleo, que estava parado há dois anos.  
O Hospital Antônio Bezerra de Faria é um convênio de  três 
milhões de reais que estava prestes a ser perdido. Estamos 
redefinindo o perfil do hospital, que terá sua reforma 
iniciada dentro de cinco ou seis meses, prazo que o Dertes 
nos deu. Vai ser totalmente remodelado, investindo-se esse 
dinheiro.   
 O Hospital e Marternidade Sílvio Avidos, em 
Colatina, é um dinheiro da privatização da Vale do Rio 
Doce que foi, não para Colatina, mas para o Estado. Na 
verdade, o Município não recebeu aquele recurso e ficaram 
de investir no Sílvio Avidos - seiscentos mil reais. Este 
recurso estava parado. Da mesma forma, redefinimos o 
perfil do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, em discussão 
junto à Secretária Municipal de Saúde, ao Prefeito 
Municipal, à Direção do Hospital, ao Dertes, e lá serão 
feitos vinte leitos de UTIs - dez de adulto, dez de Infantil -, 
o Pronto-Socorro Infantil e o Pronto-Socorro Adulto, que 
dentro de dez meses serão entregues.  
E quem for à Secretaria Estadual de Saúde, irá ver a 
construção que está sendo feita lá, que é a Central de 
Imunobiológicos. Esse caso é interessante citar: o 
Ministério da Saúde mandou a placa de inauguração em 
janeiro, e licitamos a obra em março ou abril. O Ministério 
mandou a placa porque achava que a obra estava sendo 
inaugurada em janeiro de 2003, e a obra está começando 
agora.  Então, isso estava acontecendo na Secretaria 
Estadual de Saúde. Perdemos convênios, dinheiro federal, 
por falta de empenho, de organização. 
 Ações desenvolvidas pelos programas. Temos  a 
alegria de dizer que o Espírito Santo é um dos Estados que 
tem a cobertura homogênea vacinal maior do Brasil. Um 
trabalho de longa data, principalmente da Drª. Martha 
Casagrande. E nesse trimestre temos mantido altos índices 
de cobertura vacinal. Para ilustrar: a hepatite, acima de 
noventa e seis por cento. 
 Materno e Infantil. Foram feitos seminários, 
assessoria a municípios, participação do projeto de 
assistência prisional, violência sexual, pacto estadual de 
redução de cesariana. Tivemos a alegria de receber em 
março a premiação de dois hospitais do Espírito Santo - 
chamado Hospital Amigo da Criança - o hospital de 
Itapemirim e o hospital de Domingos Martins. São hospitais 
que trabalham com  estímulo ao aleitamento materno, 
diminuição da mortalidade infantil, parto humanizado, pré-
natal com qualidade. Então, são mais dois hospitais no 
Espírito Santo que hoje têm esse título. Antes, só o Dório 
Silva tinha esse título. 
 Saúde mental. Assistência aos detentos. O pessoal 
da Saúde Mental, da Secretaria de Justiça, tem participado 
do Conselho anti-drogras. A Comissão revisora de 
internação psiquiátrico involuntário e o Fórum Municipal 
de Coordenador e Saúde Mental aconteceu semana passada 
na Secretaria. 
Saúde do idoso e a supervisão às unidade assistenciais. Tem 
uma equipe  elaborando o Conselho, que teve uma lei 
votada pela Assembléia, uma  lei estadual para a questão da 
atenção do idoso. Estamos elaborando a construção de um 
Conselho Estadual do Idoso. 
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 Saúde bucal. Foi feito um estudo epidemiológico 
no Espírito Santo - plano de atendimento à população 
carcerária; capacitação de odontólogos; atenção a pacientes 
especiais. Oito municípios foram treinados para atender 
pacientes especiais. 
 Programa de hipertensão arterial. Quarenta e dois 
municípios foram treinados e cadastrados.  
Unidade de Saúde. Cento e oitenta e sete unidades de saúde 
do estado hoje têm cobertura, com esse programa do 
tabagismo, fator do risco do câncer, distribuído em setenta e 
cinco municípios; dez mil pessoas são capacitadas; tem 
parceria com a Secretaria de Educação dos municípios do 
Estado, onde tem cobertura em novecentos e sessenta e uma 
escolas, totalizando onze mil professores capacitados. Vinte 
e cinco empresas são cobertas com programa Espaço Livre 
do Tabaco.  
Hanseníase. Foram supervisionados quatorze municípios e 
uma regional de saúde, e treinado um município - nesse 
período de três meses. 
 Dengue. Tivemos, talvez, a pior epidemia, 
assumimos com a pior epidemia de dengue do Espírito 
Santo, no ano de 2000. Sessenta e cinco por cento de 
incidência, índice altíssimo, por cem mil habitantes. 
Tivemos isso porque estavam circulando no Espírito Santo 
aqueles três soro tipos - I, II e III - da Dengue. E, através de 
um trabalho em parceria efetiva com os municípios, 
principalmente da Grande Vitória, onde a Secretaria 
Estadual da Saúde exerceu o seu papel de reguladora - 
chamou para ela a responsabilidade de controlar 
efetivamente a participação dos municípios, lançou uma 
campanha chamada sociedade contra a dengue em parceria 
com os municípios, com as ONGs, com a sociedade 
organizada - fizemos com que a alta incidência de dengue 
em todos os municípios começasse a ter uma queda muito 
mais cedo do que esperávamos, ou seja, começamos a ter 
essa queda na décima terceira semana epidemiológica, que 
foi lá para março, quando esperávamos ter isso em abril e 
maio. Esse trabalho intenso que a Secretaria fez junto aos 
municípios deu resultado, mostrando o trabalho feito em 
parceria. 
 Essa foi a campanha lançada, “Sociedade Contra 
a Dengue”, aonde participaram Vitória, Vila Velha, 
Cariacica, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, São 
Mateus, Colatina, ou seja, um plano de mobilização 
popular, um plano de mobilização social contra a dengue, 
que foi efetivada no Governo do Estado no primeiro 
trimestre. 
 Saúde da família. Fizemos o primeiro fórum do 
PSF. Setenta e seis municípios participaram desse fórum. 
Foram feitas capacitações, supervisionamos os municípios e 
fizemos uma pesquisa no primeiro trimestre, sobre qual o 
impacto que a estratégia de saúde da família está 
provocando no perfil de morbidade nos municípios. Isso foi 
apresentado nesse fórum do PSF - atualizou registros, 
assessoria dos hospitais e dos serviços. 
 DST/Aids. Esse assunto é interessante porque foi 
matéria nacional. O Espírito Santo teve matéria positiva em 
nível nacional, foi o primeiro Estado a obter aprovação no 
seu plano estadual de ações e mestre de controle de 
combate a Aids, em fevereiro de 2003. Foi implantado o 
Projeto Nascer, justamente nas maternidades, com 
treinamentos de kits - para a questão de testes de HIV e 
Sífilis. 

 Atualização em tratamento de Aids para 
profissionais de saúde; aquisição de testes de hepatite C em 
parceria com a UFES, ou seja o Centro de Referência de 
Hepatite C que funciona no Hucam, tem parceria efetiva da 
Secretaria com os nossos técnicos e médicos, e a compra 
desse material que tem alto custo, e os pacientes são triados 
para lá. Aquisição de teste e contagem de linfócitos, para 
HIV; participação da coordenação estadual do programa na 
coordenação nacional. 
 Hoje a Drª Sandra Fagundes, que aqui está, 
participa da coordenação nacional DST/Aids, pelo trabalho 
brilhante e maravilhoso que faz há muito tempo no Espírito 
Santo, foi reconhecida nacionalmente.  
A implantação de seis centros de testagens e 
aconselhamento de Aids nesse período; distribuição de 
novecentos mil preservativos masculinos e quinze mil cento 
e oitenta preservativos femininos nesse primeiro trimestre. 
 Eram essas as informações. Desculpe a pressa, a 
rapidez, é maçante, mas tem que ser dessa forma.  
Colocamo-nos à disposição para questionamentos, 
perguntas. Além das pessoas que representam a Secretaria 
aqui na Mesa, temos toda a equipe técnica que pode estar à 
disposição dos Senhores para esclarecer mais 
detalhadamente o assunto. Muito obrigado! 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELOZZO LUCAS) – Agradeço ao Secretário de Estado 
da Saúde pela exposição. Informo que o Presidente desta 
Casa, Sr. Deputado Claudio Vereza, e o Sr. Deputado 
Marcelo Santos encontram-se fora do Estado, em Brasília, 
participando de uma reunião com o Presidente da Petrobras, 
para tentar dar mais uma força para que a refinaria, que o 
Espírito Santo tanto clama por ela, seja construída em nosso 
Estado. A Srª Deputada Sueli Vidigal justifica a sua 
ausência por ter outro compromisso, ao qual não pôde 
faltar.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, Presidente da Comissão de Saúde. 
 
 O SR. CARLOS CASTIGLIONE – (Sem 
revisão do orador) - Saudamos a presença do nosso 
Secretário de Estado da Saúde junto a toda sua equipe 
técnica. Ressaltamos a importância de tê-lo nesta sessão da 
Assembléia Legislativa, cumprindo pela primeira vez na 
história do Espírito Santo a Lei Federal de 1993. Isso, 
Secretário, demonstra, com certeza, com muita clareza para 
todos nós, Deputados e Deputadas, e principalmente para a 
sociedade, e para o Conselho Estadual de Saúde que aqui se 
encontra presente com muitos dos seus membros, a 
transparência, a democratização na condução da saúde 
pública do Espírito Santo. 
 Certamente, tomando como referência todas as 
dificuldades que encontramos quando assumimos nosso 
mandato nesta Assembléia Legislativa, e S.Exª quando 
assumiu a Secretaria de Estado da Saúde, muitos passos, 
muitos avanços já foram dados. E certamente a condução 
que tem sido dado junto a toda equipe levará o sistema de 
saúde pública do Espírito Santo, se Deus quiser, a curto 
prazo, melhorando gradativamente para que consigamos 
chegar àquilo que todos almejamos e esperamos, que é dar 
atendimento digno a toda a sociedade no que diz respeito ao 
atendimento de saúde pública no Estado do Espírito Santo. 
 Dizemos isso em nome dos pares da Comissão de 
Saúde desta Casa, agradecer a presença de todos e abrir este 
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espaço para que as pessoas, que estão no plenário, possam 
fazer perguntas ao Secretário de Estado da Saúde. Muito 
obrigado! 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Concedo a palavra à Srª Deputada 
Brice Bragato. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) - Primeiro, parabenizamos o Secretário pela 
síntese, corrida, apresentada, inclusive com muitos 
números. Se S.Exª puder deixar uma cópia com a Comissão 
de Saúde achamos importantíssimo, e informamos ao 
Secretário que S.Exª será chamado outras vezes, porque 
vamos organizar nesta Casa um pequeno fórum  de 
discussão da saúde da mulher, pegaremos esses dois 
programas: materno- infantil e saúde da família, e os 
colocaremos nas discussões. Pedimos a V.Exª que esteja 
com sua equipe preparada para nos ajudar nesse fórum. 
 Queremos fazer um debate com o fórum capixaba 
de mulheres na Assembléia Legislativa. Já conversamos 
com o Deputado Carlos Casteglione, como suplente na 
Comissão de Saúde vamos encaminhar juntos essa 
solicitação.  
Achamos muito importante a questão do Plano Diretor de 
Regionalização. Queríamos até que S.Exª falasse um pouco 
mais sobre o que mudou no SUS a partir do Governo Lula. 
Se V.Exª tem esperança de que essa política pública de 
saúde será tratada com carinho, porque a população merece. 
 Queríamos que o Senhor falasse mais um 
pouquinho do Comitê de Humanização. Fomos servidora da 
Saúde, saímos há muito pouco tempo. É um aspecto 
decisivo para a qualidade do atendimento. A saúde não 
precisa só de recursos. A saúde precisa de gente preparada 
para fazer assistência. E precisamos especialmente de 
recuperar a auto-estima do servidor público da saúde para 
que ele cuide bem do paciente, do cliente que está à sua 
frente. 
 Queríamos perguntar se a redução dos custos e do 
tempo de internação nas UTINs não comprometeram a 
qualidade. O Senhor falou que reduziu de 10 para 4, de 18 
para 4 dias, de 7 para 1700 reais. Essa é uma área muito 
delicada. Falar em bebê que nasce com problema de saúde é 
muito delicado. Não é preciso nem dizer. 
 O que podemos fazer para construir um pronto-
socorro pediátrico na Serra? O atendimento pediátrico na 
Serra? Primeiro para desafogar o Hospital Infantil. Não dá 
para colocar o Estado inteiro dentro daquele Hospital 
Infantil. Não dá mais. Nunca deu. E, segundo, sei que a 
Prefeitura deve entrar mas estamos perguntando que tipo de 
parceria. 
 A coisa mais importante para nós que o Senhor 
falou e mais grave é a questão do custo da repercussão das 
cooperativas no custeio. Estávamos na Assembléia 
Legislativa quando essa história começou, foi no meio do 
Governo Albuíno, são dez anos, e resistimos heroicamente. 
A organização que a categoria médica fez para peitar o 
Poder Público, mas é claro que havia um debate paralelo da 
exclusividade do vínculo de uma remuneração decente para 
a categoria médica e prevaleceu a concepção menos 
publicista da saúde, menos SUS; prevaleceu uma concepção 
privada de saúde, na nossa opinião. 
 Sr. Secretário, dez anos depois dá para reverter? 
Porque agora a máfia...desculpe, sabemos que o Senhor é 

médico e não estamos generalizando porque nesta Casa tem 
vários médicos e neste Plenário que têm uma concepção da 
Medicina enquanto serviço público. Não estamos nos 
referindo nem ao Secretário, nem ao Romildo, nem ao 
Geraldo, nem ao Folleto, não vamos citar todos, tem outro 
aqui reclamando. Fomos infeliz. Os Senhores sabem de 
quem estamos falando. Não é ilegal a atividade. Ela está 
regulamentada até em contrato, mas é nociva para o cofre 
da saúde.  
Como é que podemos enfrentar esse problema? O Senhor 
está disposto a peitar? E o Sr. Governador Paulo Hartung 
está disposto a peitar essa questão? Precisa da Assembléia 
Legislativa. 
E a última pergunta agora para devolver a questão. Todos 
os dias os Deputados reclamam do Secretário da Saúde. 
Queremos perguntar: o que o Secretário da Saúde espera e 
precisa desta Assembléia Legislativa? Queremos nos 
colocar à disposição para o que der e vier mas queríamos 
saber o que o Senhor espera de nós. Muito obrigada! 
 
O SR. JOSÉ TADEU MARINO – (Sem revisão do 
orador) - Queria também na minha fala me colocar à 
disposição e até pedir a V.Exªs que os técnicos que 
trouxemos pudessem complementar as respostas. Estão aqui 
o Geraldo, o Chiquinho, a Rosani e se por acaso sentirem 
que a minha resposta não está muito completa podem 
utilizar os microfones laterais para aprofundar o máximo 
que puderem. 
Esperamos muito do Governo Lula, até porque nas reuniões 
que tivemos na CONAS – Colegiado Nacional de 
Secretários Estaduais da Saúde, do qual fazemos parte, 
temos reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, às 
vezes, e o contato que temos tido com os técnicos das 
Secretarias Executivas do Ministério da Saúde é muito 
positiva. Até porque os técnicos que lá estão são pessoas 
com muita experiência em gestão pública de saúde e com a 
visão da ponta; são egressos da questão municipal. São 
pessoas todas com militância na área do SUS, há anos,  há 
décadas, algumas delas escreveram a história do SUS, 
recente. O SUS é um adolescente, tem cerca de 13 anos. 
Então, pelas propostas que estamos vendo, pelas discussões 
que estamos tendo, temos muito crédito na equipe que está 
lá, até por essa experiência. 
 Na questão de medicamentos, por exemplo, como 
citei, foi criada uma Secretaria nova dentro do Ministério da 
Saúde, porque foi um compromisso do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva com a expansão da oferta de 
medicamentos para a população. S. Exª falava isso na 
campanha e o Ministério está tentando colocar em prática 
esse compromisso do Presidente, que criou uma Secretaria 
Executiva de Insumo Estratégico para aumentar a oferta de 
medicamentos. 
 O Programa de Saúde da Família, por exemplo, é 
uma estratégia para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas porque atua na atenção básica, atua na ponta, nos 
municípios, melhora a qualidade e aumenta a humanização 
do atendimento, ou seja, controla melhor o hipertenso, o 
diabético, a grávida. Com isso vamos diminuir a 
mortalidade infantil; vamos identificar os hipertensos, os 
diabéticos; vamos acompanhá-los e ter menos 
complicações; vamos diminuir as internações hospitalares; 
vamos diminuir o custo altíssimo dos hospitais. 
 Essa estratégia foi reafirmada pelo Governo Lula 
e já aumentou inclusive o incentivo de repasse do PSF. 
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Aumentou o incentivo do repasse do PSF e aumentou 
aquele piso de atenção básica de dois reais e cinqüenta 
centavos. O nosso Subsecretário, Dr. Francisco, trouxe-me 
um dado: a partir de agosto, quando todos os nossos 
municípios, com a retomada da regionalização da saúde, 
estiverem  habilitados na NOAS/2002, haverá um 
acréscimo de seis milhões de reais ao teto do Espírito Santo 
por ano naqueles dois reais e cinqüenta centavos. 
 Diante disso, no planejamento estratégico do 
Governo Paulo Hartung, que foi lançado hoje, está na área 
da saúde, queremos diminuir a mortalidade infantil para um 
dígito. É uma meta, um compromisso que exigirá um 
esforço muito grande, um desafio da Secretaria de Estado 
da Saúde, porque a diminuição da mortalidade infantil não é 
uma coisa isolada. Quando falamos em diminuir a 
mortalidade infantil significa que todos os programas, todos 
os setores inteirados, interagindo, farão isso. Ou seja, 
depende de saneamento básico, de emprego, da renda e 
depende do PSF, do pré-natal adequado, das condições 
sanitárias. Então, é um conjunto de ações que tem de 
interagir com as Secretarias do Governo do Estado para que 
possamos atingir essa meta. E, hoje, apesar de tudo isso, o 
Espírito Santo tem uma das menores taxas de mortalidade 
infantil da região sudeste.  
 Isso é um compromisso, isso foi firmado no 
planejamento estratégico, assim como o PSF foi afirmado 
por nós no planejamento estratégico do Governo para 
aumentar a cobertura em setenta por cento da nossa 
população. Isso é um desafio muito grande, porque ir para 
setenta significa aumentar em cem por cento o que existe 
hoje, que são trinta e cinco por cento. 
 Outro desafio grande que queremos enfrentar, que 
o Estado precisa enfrentar é a oferta em cem por cento de 
leitos de urgência e emergência para os pacientes do 
Espírito Santo. Essa é uma meta difícil, desafiadora, mas 
precisamos trabalhar por ela. Estamos começando. Já 
começamos com toda dificuldade. Vamos ampliar mais 
agora, em julho e agosto, mas vamos chegar lá. São metas 
até 2006. 
 Quanto à questão do pronto-socorro, havia um no 
Dório Silva, hospital estadual, e foi fechado. De fato, 
pensando nessa questão que a Srª Deputada Brice Bragato 
cita com muita clareza, e é real, o Hospital Infantil não 
pode mais segurar toda demanda de internação, de 
atendimento pediátrico do Espírito Santo e do sul da Bahia. 
Sou pediatra, com muito orgulho, e jamais faria alguma 
ação para desqualificar o atendimento. E a preocupação que 
V. Exª tem, tenho maior ainda até por ser especialista em 
pediatria e trabalhar com criança há vinte anos.  
Essa redução do tempo de permanência de leitos foi 
simplesmente porque monitoramos. O que acontecia é que 
as crianças iam para a maternidade particular, ficavam lá 
dezesseis dias, mesmo podendo ter tido alta ou ter ido para 
um hospital público depois de cinco dias. Ninguém 
monitorava. Então, hoje, quando a criança melhora do 
sofrimento agudo – isso em dois, três dias - fazemos a 
transferência dela para um médio risco público nosso - 
Dório Silva, HUCAM, Santa Casa,  Hospital Infantil de 
Vila Velha – e existe monitoramento. Porque essas crianças 
às vezes ficavam lá e ficávamos pagando diária sem 
necessidade. Portanto, foi essa a questão mas sem perda 
nenhuma da qualidade, da preocupação com a assistência 
para esses recém-nascidos. 

 Quanto ao pronto-socorro, no mês de julho ou no 
mais tardar em agosto, levá-lo-emos  - hoje funciona no 
Hospital Bezerra de Farias - para o Hospital Infantil de Vila 
Velha.  Mas lá será um Hospital  Infantil de verdade. 
Quando assumimos ele tinha apenas treze leitos de 
enfermaria, aumentamos para vinte e seis e vamos aumentar 
para mais cinqüenta e dois leitos, agora em julho. Tínhamos 
oito leito de UTIN, foi para dezesseis e vai para vinte e oito 
no final de julho. Tiraremos o pronto-socorro do Hospital  
Bezerra de Farias, que é um hospital. Como falamos, em 
nossa apresentação, redefinimos o perfil daquele hospital;  
passou a ser um Hospital Geral de Adulto. Vamos levar o 
pronto-socorro para o Hospital Infantil de Vila Velha. 
Quando se fala em pronto-socorro, entende-se toda a 
retaguarda que há por trás.  
Então, teremos dois hospitais resolutivos de qualidade: um 
em Vila Velha e um em Vitória, para justamente humanizar 
e qualificar o atendimento as nossas crianças. E, quanto à 
proposta de se abrir um pronto-socorro na Serra, somos 
altamente favorável. Mas, com certeza, nesse momento 
econômico-finananceiro difícil que estamos vivendo e 
devido à crise fiscal pela qual o Estado passou, temos de ter 
a força e a vontade política da Prefeitura do Município da 
Serra. Podemos estar participando desse esforço em 
parceria com a prefeitura da Serra.  
 Quanto à última pergunta, não sei se respondi a 
todas, tem até alguns técnicos presentes que podem ajudar. 
Queria até pedir desculpas aos Srs. Deputados. Gostaria que 
falassem pessoalmente o que esperam do Secretário de 
Saúde. Porque recebi alguns Deputados em meu gabinete e 
uns não foram. Peço desculpas porque às vezes não dá 
tempo de sair do gabinete para fazer esse trabalho tão 
importante, ou seja, visitar, conversar com todos com mais 
freqüência.  Para irem ao meu gabinete não precisam 
marcar hora. O Deputado que chegar lá, Sra. Deputada 
Brice Bragato, será recebido e falará comigo a hora que 
quiser sobre dessa questão. 
 O que aconteceu foi lamentável! Às vezes 
ocorrem reuniões a toda hora, uma atrás da outra. Peço 
desculpas publicamente ao Sr. Deputado Euclério Sampaio, 
gostaria que S.Exa estivesse presente, já que falou aqui a 
respeito. 
 A Drª Rosana Majeste, nossa sub-Secretária, 
cuida mais da parte assistencial. Ela que tem mais contato 
com os hospitais, sabe mais o que ocorre porque vim do 
interior. 
 Aquele dia o que tentamos fazer foi rapidamente 
passar o telefone para a Drª Rosana Majeste para que ela, o 
mais rápido possível arranjasse uma vaga para aquela 
senhora, que precisava ser atendida na área de 
neurocirurgia. Ela foi internada, operada, mas infelizmente 
faleceu. A  nossa atitude naquele dia foi justamente para dar 
rapidez  à ação e não de deixar de receber o deputado, e não 
deixar de falar com S.Exª. 
 Sou um agente público, sou um agente político, 
também. Faço parte de uma equipe de governo que trabalha 
para fazer o governo funcionar. E o governo para funcionar 
precisa da parceria de todas as pessoas. 
 O que espero da Assembléia Legislativa? Sei que 
este Poder é importantíssimo. Fui vereador, já tive assento 
no Parlamento. Sei da importância do Parlamento, porque 
S.Exªs representam, de fato, a sociedade e devem fiscalizar 
o Executivo, fazem as leis e representam dignamente a 
população do Estado do Espírito Santo. Todos precisamos 
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muito da Assembléia Legislativa. S.Exªs estão cumprindo 
um papel excelente nesta Casa na atual legislatura, 
participando de mãos dadas com o Governo Paulo Hartung 
na reconstrução do Estado do Espírito Santo. É isso que 
espero. E a Secretaria Estadual de Saúde  precisa, e muito, 
de V.Exas,  Srª Deputada Brice Bragato, para enfrentar as 
cooperativas médicas. 
 
 A SRª  BRICE BRAGATO -  Queria saber Sr. 
Secretário Tadeu Marino, o que  fará com aquele esqueleto 
de Hospital Geral, de Linhares, que nunca saiu ... Conta 
como está aquilo. 
 
 O SR. TADEU MARINO – Está saindo e é uma 
obra municipal. O Estado ajudou na construção daquele 
hospital, mas é uma obra municipal onde o prefeito Sr. 
Guerino Zanon está tocando as obras e que tem proposta de 
inauguração ainda para este ano, no mais tardar no final do 
ano, do pronto-socorro. Estive com ele e o hospital continua 
em obras. 
 Quanto à questão das cooperativas médicas,  sou 
médico, participei de uma gestão pública municipal de um 
município pleno, vi e acompanhei os trabalhos das 
cooperativas médicas dentro de um hospital pequeno do 
interior. 
 Algumas especialidades produzem muito e têm 
qualidade, mas os nossos hospitais públicos, não discuto a 
relação jurídica porque não sou jurista, relação jurídica   
falo em trabalho, mas não é digno- isso é uma opinião 
pessoal do Secretário- que no mesmo hospital, numa 
emergência, eu que sou Pediatra recebo um valor cinco 
vezes às vezes menor do que um médico que trabalha no 
mesmo hospital, na mesma emergência. 
 Então  temos pessoas que atendem pediatria, 
obstetrícia, clínica geral que são socorristas, o hospital se 
prepara com remédios, medicamentos, material de limpeza, 
ou seja, tem toda a estrutura que tem uma empresa privada, 
que é uma cooperativa que vai lá oferece prestação de 
serviços e recebe quatro ou cinco vezes mais do que um 
médico de carreira do Estado. 
 Temos cooperativas que funcionam em hospitais 
que não foram preparados para terem cooperativas. Vamos 
dar um exemplo: temos um hospital na Serra, chamado  
Dório Silva que não tem tomógrafo, microscópio, mas tem 
neurocirurgiões no hospital de plantão que não operam 
neurocirurgias complexas e os pacientes ficam sessenta dias 
hospedados no hospital esperando cirurgia de tumor 
cerebral, esperando uma  cirurgia de aneurisma. Pasmem, o 
culpado é o Estado que não coloca tomógrafo e 
microscópio. 
 Olha, tenho que ter  cooperativa  ou  qualquer 
outro serviço a partir do momento que  tenho um hospital 
preparado para receber os profissionais neurocirurgiões. 
Então não nos falta vontade política. Acho que não se trata 
nem de coragem e bom- senso para entender que neste 
momento o Espírito Santo  é inviável, insustentável o 
financiamento da saúde pagando cooperativa médica. Então 
seria essa a posição da Secretaria Estadual de Saúde acerca 
do que  V.Exa perguntou.       
 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Concedo a palavra ao Deputado 
Paulo Foletto. 
 

 O SR. PAULO FOLETTO –  Não vou falar bem 
do Dr. Tadeu Marino porque sou suspeito,  sou colega de 
profissão, consultório do lado, ele é Pediatra dos meus três 
filhos. 
 O sistema explode no hospital superlotado e é um 
fato flagrante no nosso dia-a-dia. Sabemos que o setor 
público carece e padece de boa qualidade gerencial. Existe 
já alguma ação no sentido de melhor profissionalização 
gerencial? Se não existe ,fica a sugestão de um programa. 
 Completando a sua última fala, talvez o nosso 
sistema de saúde ainda não estivesse preparado para 
absorver a situação de cooperativa ou adaptado. Não 
sejamos radicais, acho que a convivência tem de existir. 
Não seria um motivo de se rediscutir a posição em cada 
situação, uma rediscussão  do modelo não seria uma hora 
boa para  se fazer? 
 
 O SR. TADEU MARINO – V.Exa falou sobre a 
gestão da gerência. Acho que na Secretaria Estadual de 
Saúde temos gerentes com qualidade. E quando colocamos 
lá que estamos tentando, dentro do possível, escolher 
gerentes, gestores capazes para colocar em nossas unidades 
é justamente com esse pensamento. Gerentes que queiram 
fazer  lá na ponta a lógica desse novo modelo ou do modelo 
ideal, que achamos que é esse, acontecer  na ponta, nos 
hospitais, nos CRES, nas superintendências. 
 Então temos uma grande quantidade de funcionários 
públicos que são qualificados e foram preparados durante 
anos e anos e que infelizmente perderam a sua alta estima, a 
sua vontade de trabalhar porque às vezes  foram deixados 
de lado por outros interesses nas últimas gestões. Mas 
estamos resgatando um a um, fazendo esse trabalho, 
chamando-os a participar deste novo momento de   
reconstrução do Espírito Santo e da Saúde do nosso Estado. 
Acho que temos dentro da própria rede pessoas capacitadas 
para fazer esse trabalho.  
 Quando você  fala um novo modelo de gestão, 
acho que  você  fala na questão da terceirização,  talvez 
nessa mesma lógica. O ideal para o serviço público é o que 
a Constituição Federal diz - esse é o meu pensamento- que   
tenha concurso público, que  os profissionais  sejam 
efetivamente bem pagos e treinados. Essa é a visão de 
gestor  e pessoal que tenho.  Se tivermos  profissionais 
concursados, efetivos e bem pagos  vamos ter menos 
problemas. 
E, hoje,  existem estudos sobre  OSCIPES, sobre 
organizações sociais, existem vários estudos  que temos 
conhecimento, pois estudamos isso,  são formas novas e há  
vários questionamentos: onde funcionou, se funcionou ou 
não? É uma coisa que está sendo  rediscutido, temos 
conhecimento. Mas neste momento a Secretaria Estadual de 
Saúde com os seus técnicos, com os seus gerentes, com as 
pessoas que têm, com a participação e a solidariedade de 
todos  os profissionais lotados na  mesma é capaz de dar a 
volta por cima e atingir  qualidade , dignidade e   
humanização no atendimento. Portanto, é o que  queremos 
para a população do Espírito Santo.  
 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Gilson Amaro.  
 
 O SR. GILSON AMARO – Parabenizamos o Sr.  
Secretário de Estado da Saúde, Sr.  José Tadeu Marino pela 
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sua presença nesta Casa. Estamos acompanhando a luta de 
S. Exª. e o que vem desenvolvendo à frente da Secretaria.  
Hoje participamos da palestra do Sr. Governador- ficamos 
felizes-  quando mostrou seu plano estratégico de trabalho , 
o que  pensa para o Estado  e colocou  a saúde como um  
plano especial.  
 Gostaríamos de saber  de S.Exa.- foi feita uma auditoria na 
Secretaria de Estado da  Saúde,ouvimos atentamente a 
todos os fatos- como ficou essa Auditoria  na Secretaria de 
Estado da Saúde? Acreditamos no trabalho de S. Exª. e 
sabemos do conhecimento que tem  dos dois lados. 
Sabemos que podemos esperar que os menos favorecidos,   
os que trabalham lá na ponta  e não têm condições de ter 
seu plano de saúde,  tenham dias melhores neste Estado.    
 

O SR. JOSÉ TADEU MARINO – Como 
dissemos: auditamos alguns  contratos, sustamos  alguns 
contratos que observamos problemas, encaminhamos 
alguns contratos  já  auditados para o Ministério Público, 
para a PGE- Procuradoria Geral do Estado e estamos ainda 
fechando  algumas auditorias como na vigilância Sanitária,  
como alguns setores  para que possamos fazer esse 
encaminhamento para o Ministério Público Estadual. Se for 
verba   Federal  para o  Ministério Público Federal.  

Quero aproveitar  este momento e  de público  
dizer da importância  da parceria que temos tido dos 
Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. Ou 
seja, temos tido um contato com eles, temos sido parceiros,   
têm nos orientado,  participado e mostrado preocupação 
com a saúde pública do Espírito Santo.  

O que fechamos e já elaboramos  estamos dando  
segmento. Alguns questionamentos que fizemos  já 
retornaram da  Procuradoria Geral do Estado. Quanto à 
questão de procedimentos contratuais outros  não tivermos 
respostas e algumas auditorias de setoriais ainda estamos 
encaminhando para o Ministério Público Estadual.  
 

A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Concedo a palavra ao  Sr. 
Deputado Anselmo Tose. 
 

O SR. ANSELMO TOSE – Boa tarde a todos. 
Cumprimentamos a  Presidenta, Srª. Mariazinha Vellozo 
Lucas; Secretário Estadual de Saúde, Sr. José Tadeu 
Marino; aos Srs. Deputados e Srs Deputadas; a equipe da 
Secretaria Estadual de Saúde; outras instituições; Membros 
do Conselho Estadual, Municipal e Ministério Público. 

Sr. Secretário José Tadeu Marino, acho que esta 
discussão é um marco importante para a saúde pública 
capixaba, porque temos há muito tempo discutido a saúde, 
mas em poucos momentos vimos uma discussão como a 
que se inicia, uma prestação de contas e tenho certeza de 
que pode se tornar a base da formulação e reflexão do Plano 
Estadual de Saúde que tanto queremos ver, trabalhando 
numa concepção de saúde diferente da que temos na cabeça 
no dia-a-dia. 

Quando falamos em saúde, todos falam em 
hospital e sabemos que isso é coisa do passado. Não que o 
hospital não seja uma coisa importante. São importantes, 
aliás, muito importantes. Mas todo aquele que acha que 
organizará um sistema de saúde a partir do hospital, e não 
foram poucos que tentaram, a partir do terciário e 
quaternário, não dará certo.  

Aqui no Estado, há muito tempo discutimos a atenção 
básica, de que maneira podemos organizar esse sistema 
estadual, particularmente com saúde da família, que é um 
programa fantástico, é uma verdadeira revolução neste país. 
Então acho que isto aqui é um caminho. 

A segunda questão, que ficou muito clara e que o 
Sr. Secretário José Tadeu Marino falou também, vivemos 
isso intensamente, é como perdemos, deixamos de receber 
recursos do Governo Federal, recursos para investimento, 
recursos para projetos especiais, por conta dessa 
desorganização, dessa desestruturação da saúde estadual. E 
o Sr. Secretário José Tadeu Marino falou, só de Atenção 
Básica, fiz as contas ali, estamos deixando de receber nove 
milhões e seiscentos mil reais por ano, por conta desse 
passado, desse legado dramático que recebemos aqui. 
Recordo-me de muitos municípios também que deixaram 
de receber recursos da mesma forma. Porque existem 
recursos, mas são escassos. Mas tem e pela nossa 
desorganização estamos deixando de receber esses recursos. 

A outra questão, que acho importante falar, talvez 
nenhuma secretaria deste Estado... 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Sr. Deputado Anselmo Tose, 
V.Ex.ª foi Secretário de Saúde da Prefeitura de Vitória. A 
Prefeitura de Vitória deixou de receber dinheiro federal por 
causa de desorganização? 
 

O SR. ANSELMO TOSE - Sr.ª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, está aqui o Sr. Chiquinho, como 
gosta de ser chamado, que foi meu subsecretário e depois 
foi secretário. Muito pelo contrário, recebemos muitos 
recursos pela nossa organização, pelo trabalho que 
tínhamos. 

Um exemplo é o primeiro Centro de Controle de 
Zoonose do Estado do Espírito Santo, que foi construído em 
Vitória, no bairro Resistência, que conseguimos exatamente 
pelos resultados conseguidos no controle da raiva animal e 
outras zoonoses. Pelo trabalho feito pela organização, 
conseguimos trazer recursos para cá. 

Outro, juntamente com a Sr.ª Sandra Fagundes, 
Coordenadora Estadual, é o trabalho na área de doenças 
sexualmente transmissíveis e Aids, que fizemos um 
convênio juntamente com o Banco Mundial via Ministério 
da Saúde por causa de nossa organização. 

Naquele ano o Município de Vila Velha, por sua 
desorganização, não recebeu a mesma coisa, inclusive 
recursos para construção e área física, infelizmente. O que 
mostra o desastre que é. 

A última coisa que falava antes da interrupção, é 
que nenhuma secretaria estadual sofreu tanto com o que foi 
feito pelos governos anteriores como a Secretaria Estadual 
de Saúde. Se não fosse a equipe abnegada que existe lá, 
estaríamos muito piores, seguramente.  

Precisávamos de gente mais qualificada, mais 
gente, técnicos atualizados com o que está acontecendo 
para dar conta de todas essas tarefas. E uma das razões Sr.ª 
Deputada, já que V.Ex.ª perguntou, enquanto fui Secretário 
de Saúde em Vitória, foram quase nove anos, passei por 
pelo menos dez secretários estaduais de saúde, enquanto eu 
fui o único secretário em Vitória. Quer dizer, a 
descontinuidade administrativa, não fosse os outros 
problemas, por si só tratou de dar conta, infelizmente, 
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desses desencontros que tivemos na Secretaria Estadual de 
Saúde.  
 Por último, Secretário Sr. Tadeu Marino, 
queremos cumprimentá-lo pela exposição e cumprimentar a 
todos que estão presente, saúde é isso, é uma construção 
coletiva e a sua vinda nesta Casa hoje deixou uma outra 
impressão, por causa de um certo mau entendimento de um 
Deputado que falou contra V. Exª, mas S. Exª se deu conta 
ao conversar com o Senhor por telefone e disse que 
concordou que de fato exagerou um  
pouco. 
 Mas os Deputados seguramente estão com uma 
nova visão de V. Exª, isso é positivo pois precisamos 
trabalhar juntos, e como o Senhor mesmo disse, a 
Assembléia é um poder importante e está ajudando, e 
seguramente continuará, e não chamamos nem de 
reconstrução, mas da construção do nosso Estado, pois o 
que tinha de bom faz tempo que não existe mais. Temos 
que construir o Estado com o nosso tempo. Parabéns a 
V.Exa., à sua equipe e a todos os que estão aqui presentes. 
(Muito bem!) 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Cláudio Thiago. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem revisão do 
orador) – Srª Presidente Mariazinha Vellozo Lucas, Srªs 
Deputadas e Srs. Deputados, saudamos o Presidente da 
Comissão de Saúde e o parabenizamos pela iniciativa, 
saudamos o Secretário e o seu corpo gerencial. 
 Secretário, o Senhor deu objetivos. Há anos que a 
saúde no nosso Estado se encontra, se não fosse lamentável, 
numa CTI. Há anos. Já ouvimos outros Secretários com 
planos, radiografias, diagnósticos, mas nos parece que 
agora encontramos um corpo gerencial que está com 
vontade política para fazer saúde neste Estado. 
 A nossa pergunta é: na sua avaliação, qual a 
expectativa de tempo para que o Senhor possa tirar a saúde 
dessa CTI? Esse é o primeiro passo. 
 O segundo ponto, em nossa percepção, nos 
últimos anos houve uma orquestração e até diríamos 
“criminosa”, em esvaziar a saúde púbica em prol de uma 
saúde da iniciativa privada. 
 Fizemos uma avaliação e estamos assistindo à 
saúde prestada pela iniciativa privada crescendo mais 
robusta e a saúde pública no chão com cenas deprimentes, 
hospitais lotados, pacientes nos corredores. Isso também 
depende de uma vontade política dos governantes, e a nosso 
ver estamos em um momento propício para reverter essa 
situação. 
 Sugerimos dar prioridade a uma saúde preventiva, 
como disse o Sr. Deputado Anselmo Tose, que tem 
experiência nessa área. È fundamental essa saúde 
preventiva. E quando falamos em saúde pública gratuita, 
falamos de uma saúde que não é tão gratuita assim, até 
porque o povo e a sociedade brasileira já está pagando em 
torno de quarenta e um por cento do PIB em impostos, na 
verdade todos estamos pagando esses serviços públicos, e 
somos duplamente penalizados, pois pagamos uma carga 
tributária altíssima, a segunda maior deste planeta, e não 
temos um serviço prestado com qualidade. 
 Ao mesmo tempo temos que pagar por uma saúde 
em planos de saúde, uma saúde privada. Temos dúvidas de 

que somos duplamente penalizados. E temos que reverter 
essa situação. 
 A Assembléia Legislativa está à disposição, os 
parlamentares, em mudar essa situação triste em que se 
encontra não somente a saúde do Espírito Santo mas o 
serviço público, e estamos nesta Casa para ajudá-los no que 
for necessário.(Muito bem!) 
 
 A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
Concedo a palavra à Srª Deputada Janete de Sá. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ -  Sra. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, admiramos a praticidade de 
V.Exa.. É de mulheres como V.Exa. que esta Casa precisa. 
 Primeiro, ficamos muito orgulhosa pelo 
Secretário de Saúde do Estado estar aqui nesta Casa de Leis 
apresentando o seu trabalho, o seu projeto demonstrando a 
seriedade e muito nos orgulha tê-lo nos quadros do nosso 
Partido, o PSB, junto com o Sr. Deputado Paulo Foletto. 
 Queremos dizer, Sr.Tadeu Marino, que talvez 
tenham alguns resquícios entre os Parlamentares e V.Exa 
em virtude até mesmo deste jeito sério, deste jeito dedicado 
que V.Exa. tem  e que muitos não conhecem. Nós que 
conhecemos sabemos lidar com isso melhor. Mas fique 
menos durão e sorria um pouco mais e atenda um pouco 
mais os Parlamentares para evitar essa situação que 
sabemos que não faz parte do perfil de V.Exa.. 
 Temos que estar aqui defendendo V.Exa., porque 
sabemos que não faz parte do perfil de V.Exa.. O perfil de 
V.Exa. é um perfil de um homem sério e que realmente 
quer mudar a saúde deste Estado.  
 É neste sentido que iremos fazer duas perguntas. 
A primeira é se V.Exa. tem conhecimento e, se tem, se está 
tomando alguma atitude no sentido de inibir algumas 
clínicas particulares, da iniciativa privada, principalmente 
na área de diálise e hemodiálise que utilizam dos hospitais 
públicos como retaguarda?  
 E em segundo, se existe aporte na Secretaria, 
aporte financeiro e pessoal, para dar, porque diante dos 
avanços tecnológicos, científicos, de mudanças de novas 
técnicas, implementação de novos equipamentos, se existe 
um programa de  qualificação e requalificação dos 
profissionais da área de saúde.  
 Por fim, queremos agradecer a presença de 
V.Exa. e nos colocar à disposição, também como Deputada 
nesta Casa, para auxiliar no que for necessário à Secretaria 
e a área de saúde. 
 
 O SR. TADEU MARINO -  Irei responder de 
maneira sintética, rápida, mas me coloco à disposição dos 
Srs. Deputados agora para me aprofundar porque tem o 
tempo regimental e dar espaço ao Ministério Público que é 
importante que fale. 
 Quanto à questão do PSF a medicina preventiva é 
o PSF. Hoje a estratégia de saúde da família é onde vamos 
fazer uma nova qualidade de atenção à saúde das pessoas. É 
lá na ponta que se deve fazer isso. Hoje o que tem com o 
novo Espírito Santo se for ver a parte da saúde existe aqui 
um compromisso, porque acreditamos que através de uma 
atenção básica, perfeita, programas de prevenção é que 
vamos, justamente, melhorar a qualidade de vida da saúde 
das pessoas, diminuir a hospitalização e o custo hospitalar.  
Tempo. Queria que isso fosse amanhã. Porque a população, 
sem nenhuma demagogia, não suporta mais sofrer tanto 
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como está sofrendo por falta de assistência, principalmente 
na questão hospitalar no Espírito Santo. 
 Estive visitando todos os hospitais públicos do 
Espírito Santo, todos. Os últimos que visitei foi São José do 
Calçado, na quinta-feira passada, junto com membros do 
Conselho Estadual de Saúde que tem nos acompanhados.  
A situação hospitalar do Espírito Santo é mais trágica do 
que se imagina e vai precisar de um esforço hercúleo, sim, 
de todas as pessoas, de todos os atores que querem resolver 
o problema do Espírito Santo. A Assembléia Legislativa 
está neste espaço. Precisamos da Assembléia Legislativa, 
do poder da Assembléia Legislativa para ajudar. 
Se você vai a São José do Calçado o hospital que tinha 
oitenta leitos, só tem trinta. O hospital em Bom Jesus do 
Norte, que tinha setenta leitos, está fechado.  

O que chama de hospital em Apiacá não é um 
hospital é um pronto-atendimento com vinte leitos de 
retaguarda atrás que não tem resolutividade nenhuma. Aí 
tudo vai para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim que 
não suporta mais, porque os custos hospitalares são caros, 
os insumos são caros, a tabela do SUS não é reajustada 
desde mil novecentos e noventa e nove.  
Se você for ao norte ou noroeste do Espírito Santo é a 
mesma coisa. O Silvio Ávidos de Colatina - esse conheço 
bem, porque é de lá que vim - tem quatro leitos de UTI 
cadastrados para atender quatrocentas mil pessoas na região 
noroeste.  

Não foi por falta de auditoria, não foi por falta de 
cobrança, porque teve uma auditoria em 97 no Hospital 
Silvio Avidos que dizia que tinha aumentado para dez 
leitos. Então,  foi o esforço da Secretaria Estadual de Saúde 
que fez de maneira rápida, urgente, melhorar a qualidade 
dos hospitais, melhorar a assistência, humanizar. E aí entra 
a questão da regionalização que falamos. Temos de discutir, 
e já estamos fazendo, a discussão de um novo mapa da 
assistência no Espírito Santo. Esse mapa, o que chama-se 
PDE, ele vai traduzir no PDI, que é investimento, porque aí 
vamos ter  recursos federais e, além disso, os recursos 
estaduais, para que esses hospitais possam ser maior 
qualificados  e resolutivos. Então, que tempo é esse? Um 
ano? Um ano e meio? Dois? Eu não quero juntar, nem 
posso. Mas, com certeza absoluta, no ano que vem a Saúde 
no Espírito Santo começa a ter uma outra cara. A partir 
deste segundo semestre  vamos ser capazes de colocar para 
fora ações. Porque toda informação, quando bem colhida e 
bem feita, ela tem que gerar alguma ação.  Informações já 
temos demais, diagnósticos já temos demais e, agora, 
precisamos colocar para fora as gestões. O Orçamento está 
chegando, vocês estão discutindo o Orçamento. Em julho 
existe o compromisso do Governo de aumentar o repasse da 
saúde dentro da visão constitucional. Então, vamos ter, não 
folga, mas vamos ter respiro para estar fazendo  essas ações 
acontecerem. Então, a gente não vai citar data mas, com 
certeza, até o final do Governo Paulo Hartung, é o 
compromisso  que está aqui no planejamento estratégico, 
vamos estar dando assistência, cobertura cem por cento 
para as pessoas que precisarem de UTI, de assistência, 
setenta por cento de cobertura do Programa de Saúde a 
Família, diminuir a mortalidade infantil e ter uma outra cara 
o  Espírito Santo. Essa é a nossa vontade, a nossa 
determinação. 
 E eu agradeço a Srª. Deputada e companheira de 
partido Janete de Sá pelas palavras. Que V.Exa. me  faça 
lembrar que eu preciso sorrir mais. As vezes as coisas estão 

muito duras, e a gente  que as vezes não é tão simpático, 
pessoalmente, a gente fica mais duro ainda para tentar dar 
tempo de resolver os problemas. 
 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Eu sinto dizer ao nosso 
Conselheiro Gestor, Gilson Faria, que não tem condição de 
se pronunciar porque já acabou o prazo há dez minutos. 
Mas, há um pedido do Ministério Público, mesmo fora da 
hora regimental da nossa sessão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Luiz Antônio de Souza 
Silva. 
 
 O SR. LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA SILVA -  
Srª. Presidente, agradeço a deferência e a responsabilidade. 
Primeiramente, eu quero dizer que o Ministério Público 
aqui está representado pelo Ministério Público Estadual, 
Ministério Público Federal e Ministério Público do 
Trabalho, que tem desenvolvido trabalho na área da saúde 
em conjunto. Essas perguntas foram elaboradas pelos três  
Ministérios Públicos. Eu quero dizer ao Sr. Secretário de 
Saúde que aquelas  perguntas  que forem possíveis 
responder, por gentileza, que o faça, se não forem possíveis, 
que pelo menos a Assembléia fique sabendo que são esses 
os questionamentos mais importantes  que o Ministério 
Público entende.  
 Primeiro, o Estado não está habilitado em nenhum 
tipo de gestão. As razões e, principalmente, qual o prazo 
que se entende como necessário para ele estar sendo 
habilitado, tendo em vista os graves prejuízos que foram 
reconhecidos com a falta de habilitação? Qual o percentual 
previsto na Lei Orgânica para as ações e serviços de saúde, 
para o exercício de 2003? Este percentual cumpre o 
disposto na Emenda Constitucional nº. 29? 
O Estado dispõe de conta específica do Fundo Estadual de 
Saúde? Os recursos de saúde são movimentados através 
dessa conta? O gestor de saúde gerencia os recursos? O 
Estado faz contratação temporária para a Saúde? Em que 
situações? A última pergunta e se o concurso público é uma 
das formas pela qual o Estado poderá se utilizar para estar 
enfrentando a grave situação das cooperativas médicas, 
conforme foi aventado, lembrando do termo de 
compromisso firmado com o Ministério Público, em tal 
sentido, com relação as contratações irregulares. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE - A sugestão da 
presidência em exercício é de que o Secretário Estadual de 
Saúde possa responder aquilo que for pertinente neste 
momento, de maneira muito rápida, e que tomasse 
providências no sentido de responder de outra forma, por 
escrito, ou em contato direto com o Ministério Público, já 
que têm várias perguntas, algumas, inclusive, de respostas 
longas e até um pouco complexas. 
 Concedo a palavra ao Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. José Tadeu Marino.  
 
 O SR. JOSÉ TADEU MARINO – Respondendo 
anteriormente, rapidamente a Deputada Janete de Sá, 
estamos fazendo um estudo até para pensar no 
remanejamento de leitos da terapia renal substitutiva no 
Espírito Santo. Dentro desse estudo é importante que V.Exª 
coloque essa preocupação porque vamos estar justamente 
observando isso, para que aconteça a portaria do Ministério 
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da Saúde, ou seja, se tem serviço, você tem de ter 
retaguarda no próprio hospital. 
 Quanto a questão da qualificação, semana passada 
fizemos um seminário da Coordenação de Recursos 
Humanos da Secretaria Estadual de Saúde, já discutimos 
isso por várias vezes, isso virou um seminário na semana 
passada, e, queremos que a Coordenação de Recursos 
Humanos e o Desenvolvimento de Recursos Humanos 
atuem efetivamente com essa preocupação da Deputada 
Janete de Sá, que é justamente produzindo uma política de 
desenvolvimento de recursos humanos e não só uma 
superintendência. Já temos essa preocupação; estamos 
efetivamente preocupado com essa questão. 
 Rapidamente, ao Dr. Luiz Antonio, já 
conversamos, já respondemos isso para o Dr. Luiz Antônio 
em depoimento. O Estado tem previsão neste ano de 
investir doze ponto setenta e vai cumprir a emenda 
constitucional. O previsto para este ano é de doze ponto 
setenta e vamos cumprir a Emenda Constitucional 
29.Quanto a questão da gestão falei que a falta de gestão no 
Espírito Santo justamente está levando, na verdade, a perda 
de recursos, ou seja, o próprio Estado quando não tem 
gestão nenhuma, ele não arrasta, não leva junto dele os 
municípios para terem uma gestão mais avançada, que é o 
que precisamos aqui na Grande Vitória, que os municípios 
assumam uma gestão mais avançada e dentro desse 
processo da regionalização existe essa proposta. 
 O tempo já se iniciou, agora, temos que preparar 
porque para se ter gestão tem que ter relatório de gestão de 
2001, que está terminando agora; relatório de gestão de 
2002, que vai começar a ser feito; o Conselho Estadual de 
Saúde está funcionando, ou seja, cumprir todas as normas 
para que a gente possa pleitear essa gestão. Como falei, na 
semana passada veio um técnico exclusivo do Ministério da 
Saúde acompanhar o Espírito Santo. Já fizemos o primeiro 
trabalho, ele fez um levantamento completo, conversou 
com a equipe técnica, vê aonde estamos, o que falta para 
iniciarmos esse processo. Isso não depende só da nossa 
vontade, depende do Ministério da Saúde, da Comissão 
tripartite, mas, iniciamos esse processo porque não 
podemos mais perder tempo. 
 O Estado ainda contrata sim por DTs. Tiveram 
duas leis estaduais aprovadas nesta Casa que contrataram 
muitos DTs e que dentro da situação, quando sai um 
médico da porta do pronto-socorro, um lugar necessário, 
temos que contratar DTs e que é essa justamente a conduta 
que o Senhor fala, que foi assinado em 1999, tinha que ser 
cumprido pelo IESP, por isso que o IESP pediu concurso 
público e o concurso público está nessa discussão. 
 O IESP já mostrou a sua opinião, precisa de um 
concurso público, agora isso é um processo que o Governo 
do Estado, a Procuradoria do Estado estão discutindo junto 
ao Ministério Público e temos voltado a discutir, colocar 
essa discussão dessa necessidade do governo nos últimos 
quinze ou vinte dias para estar resolvendo esse problema 
sério também como o Senhor coloca que são das 
cooperativas médicas dentro da urgência e emergência. 
Rapidamente, não sei se respondi, mas, seriam essas as 
colocações. Muito obrigado! 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Agradecemos muito ao Secretário 
de Estado da Saúde por todas essas informações. Informo a 
S.Exª que estivemos uma vez no seu gabinete, e, Deputado 

vai para atrapalhar o Secretário porque ele pede, pede e 
pede e fomos lá também para isso. Como funcionária 
pública percebemos que S.Exª tem todas as ferramentas 
para ser um dos melhores Secretários de Saúde que este 
Estado já teve. Trate bem o Deputado sabendo que a nossa 
obrigação é a de irmos exatamente contra tudo aquilo que 
S.Exª quer fazer. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Srª Presidenta, 
parabenizamos o Secretário pela exposição e solicitamos 
que S.Exª encaminhe uma cópia desse relatório para cada 
Deputado. 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Vou pedir ao Presidente da 
Comissão de Saúde, Deputado Carlos Casteglione para 
providenciar isso, já que está nas mão de S.Exª. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Srª 
Presidenta, o Secretário já nos passou os documentos, a 
Comissão de Saúde vai xerografar e entregar uma cópia em 
cada gabinete das Sras. e Srs Deputados. 
 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Vou suspender a sessão para 
retirada dos convidados presentes no plenário. 
 Está suspensa a sessão. 
 
  (Suspende-se a sessão às 17h05min., 
sendo reaberta às 17h11min.)  
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Está reaberta a sessão. 
 A Presidenta, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados para 
efeito de verificação de quorum para manutenção da 
sessão. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Claudio Thiago, Janete de Sá, 
Mariazinha Vellozo Lucas e Zé 
Ramos.(6) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 
– Srª Presidenta, informo a V.Exª que responderam à 
chamada seis Srs. Deputados. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Não há quorum para manutenção 
da sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convido 
os Srs. Deputados para a próxima, que será ordinária, à hora 
regimental e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 
 

A mesma pauta da presente sessão.  
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e  treze 
minutos. 
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