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ATA DAS SESSÕES 

 
CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 1° DE 
DEZEMBRO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CABO ELSON, CARLOS 
CASTEGLIONE, CLAUDIO VEREZA, DÉLIO 
IGLESIAS, EUCLÉRIO SAMPAIO, GILSON 
GOMES, JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, 
MARCELO SANTOS, PAULO FOLETTO, 
REGINALDO ALMEIDA, ROBSON VAILLANT, 
RUDINHO DE SOUZA; SÉRGIO BORGES, SUELI 
VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (18)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CLÁUDIO THIAGO, CÉSAR 
COLNAGO, EDSON VARGAS, FÁTIMA COUZI, 
GEOVANI SILVA, GILSON AMARO, HELDER 
SALOMÃO, JOSÉ TASSO DE ANDRADE, LUIZ 
CARLOS MOREIRA, MARCOS GAZZANI E 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS; E ESTANDO 
LICENCIADO O SR. DEPUTADO HERALDO 
MUSSO. (12) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

– Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê o 
Salmo 92:9) 

 
 O SR. PRES IDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
 

(O 2º Secretário procede à leitura da 
Ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. (Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

Vitória, 27 de novembro de 2003 
 
OF. GDDI – Nº 438/03 
 
Sr. Presidente, 
 
 Venho por meio deste, justificar minha ausência 
na sessão do dia 27, pois estarei representando esta Casa de 
Leis em um evento no Colégio Santa Clara – Ataíde – Vila 
Velha – ES. 
 Sem mais a tratar, e certo de contar com vosso 
atendimento a minha solicitação, me despeço desejando 
meus votos de estima e admiração. 
 

Atenciosamente,  
 

DÉLIO IGLÉSIAS  
Deputado Estadual 

 
AO EXMO. SR. 
CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE SERRA 
Sede Prov.: AV. Corumbá Nº 36 Barcelona Serra ES. 
Fund. 24/03/1989 
CEP. 29166-600 – Nível: Município Estado e União 
 
À Assembléia Legislativa 
Exmo. Deputado. 
Dr. Claudio Vareza. 
Vitória ES. 
 

Prezado Vereador. 
 

AGROSSERRA: Associação dos agricultores de 
Serra de Barcelona, tomando conhecimento do plano do 
governo federal, na legislação de áreas de favelas e periferia 
de bairros, conforme LEI nº 9636/98 vimos solicitar 
autorização para regularizar uma área verde na periferia de 
nosso bairro em poder da Prefeitura, já ocupada a mais de 
quinze anos e reflorestada com árvores frutíferas diversas, 
por cerca de trezentas famílias, onde tiram da terra uma 
ajuda no sustento cotidiano e necessitam autorização para 
construir suas casas e habitá-las. 
 Com esta concessão estaremos resolv endo um 
problema de moradia destas famílias que zelam pelo meio 
ambiente de nosso Bairro. 
 Nestes termos pedi-se deferimento. 
 
 Barcelona, 26 de novembro de 2003. 
 

Jader Nogueira Ferreira 
(Presidente) 
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Selvino Teixeira da Silva 
Secretário 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Publique-se. À Comissão de Meio Ambiente. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS  

 
Vitória – ES, 14 de novembro de 2003 
 
Ofício CF nº 315/03 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminhamos a V. Exª. Relatório dos trabalhos 
desta Comissão, referente ao mês de outubro de 2003, 
conforme art. 57, Inciso XVI, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

Atenciosamente, 
 

Deputado EDSON VARGAS  
Presidente da Comissão  

 
Exmo. Sr. 
Deputado CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória, 24 de novembro de 2003 
 
OF. GPTC. Nº 631/2003 
 
Senhor Presidente,  
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência, para 
apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o balancete deste 
Tribunal de Contas, referente ao mês de OUTUBRO/2003. 
 

Atenciosamente 
 

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 
Conselheiro Presidente 

 
Exmo. Sr. 
Deputado CLAUDIO HUMBERO VEREZA LODI 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO 
SECRETERIA EXECUTIVA 

 
Brasília, 25 de novembro de 2003 
 
COMUNICADO Nº AL 000530/2003 
 
ILMº (ª) Senhor (a), 
 
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírit o Santo 
 
 De acordo com a legislação vigente, informamos 
a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, conforme 
abaixo: 
 
 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária  
Programa 

 
Data 

Emissão 
Valor em 
R$ 

PNAC– PNAE CRECHE 24/11/2003 161,28 
Creche Pré-Escolar Fundamental Rede  
Qtd. 
Aluno

s 

Valor Qtd. 
Aluno

s 

Valor Qtd. 
Aluno

s 

Valor 

ESTADUAL 32 161,28 0 0,00 0 0,00 
       
       
Nº Dias Atendimento                  28 

 
 Atenciosamente, 
 
HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA 
Presidente do FNDE 
 
Nota: Maiores informações quanto a liberação de recursos e 
legislação pertinente aos programas mantidos por este 
FNDE, favor consultar o endereço: www. Fnde.gov.br na 
internet. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Às Comissões de Educação e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
EN Vitória/ES 

Rua Pietrângelo de Biase, 33 – 4º andar 
Ed. Castelo Branco 

29.010-190 – Vitória – ES 
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Vitória, 21 de novembro de 2003 
 
Ofício nº 0430/2003/EN VITÓRIA/ES  
 
Ao Exmo. Sr.  
Claudio Humberto Vereza Lodi 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa Estadual 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
29.050-420 – Vitória - ES 
 
Assunto: Liberação Recursos OGU 
 
Senhor Presidente,  
Senhores Deputados, 
 

1.Para conhecimento e providências cabíveis, 
notificamos liberação de recursos financeiros em 
17/11/2003, no valor de R$ 9.859,50 ( nove mil oitocentos 
e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos) referente à 
parcela do Contrato 0123133 – 80/2001, do Programa 
PRONAF/SEAG. 
 

Atenciosamente, 
 

ANTONIO CARLOS FERREIRA 
Superintendente de negócios 

Substituto Eventual 
 

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

 
ESTADO DE GOIÁS 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
Gabinete da Presidência 

 
Goiânia, 26 de novembro de 2003 
 
OF. Nº 651/03 – GP 
 
Senhor Presidente, 
 
 Com os nossos cumprimentos, solicitamos d e 
Vossa Excelência a gentileza de nos informar a dotação 
orçamentária, em valor real e em percentual, repassada ao 
Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
dos Municípios, se houver, em dados relativos ao exercício 
de 2003 e os previstos para o exercício de 2004, a fim de 
que possamos realizar um estudo comparativo da máxima 
importância para este Poder. 
 Certos da presteza de vossa Excelência, 
agradecemos antecipadamente ao tempo em que solicitamos 
urgência no envio dos dados, considerando a exiguidade do 
prazo estabelecido para a apresentação do estudo 
comparativo. 
 

Atenciosamente, 
 

Deputado CÉLIO SILVEIRA 
PRESIDENTE 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Claudio Humberto Vereza Lodi 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
Vitória - ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Secretaria para providenciar. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER 
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE 

DA PRESIDÊNCIA 
 
Vitória, 24 de novembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº005/03 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho a Vossa Excelência para apreciação 
por esta Augusta Casa de Leis o Projeto de Lei, aprovado 
em sessão plenária realizada no dia 20/11/03, autorizando a 
contratação emergencial de pessoal para atuação na 5ª Vara 
Criminal de Vitória, junto a CEPAES- Central de Penas e 
Alternativas do Estado do Espírito Santo, nos termos do 
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal. 
 
 Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 
protesto de elevada estima e distinta consideração. 
 

Cordiais saudações  
 

Desembargador ALEMER FERRAZ MOULIN 
Presidente 

 
Exmo.Sr. 
Deputado CLÁUDIO VEREZA 
DD. Presidente da Augusta Assembléia Legislativa 
 
NESTA 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER 
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE 

DA PRESIDÊNCIA 
 

PROJETO DE LEI Nº 504/2003. 
 

Autoriza a contratação 
emergencial de pessoal para 
atuação na à 5ª Vara 
Criminal de Vitória, junto a 
CEPAES- Central de Penas e 
Medidas alternativas do 
Estado do Espírito Santo, nos 
termos do artigo 37, inciso IX 
da Constituição federal. 

 
 Art. 1º- Fica o Poder Judiciário autorizado a 
contratação emergencial de pessoal, para o prazo de 06 
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(seis) meses, prorrogável por igual período, nos termos do 
quadro referente ao anexo I, nos termos do artigo 37, inciso 
IX da Constituição Federal. 
 
 Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrario. 
 
 

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2003. 
 

GOVERNADOR DO ESTADO 
 

ANEXO I 
 
 CATEGORIA QTDE Vencimento 
Assistente Social   02 1,500.00 
Psicólogo   02 1.500.00 
Técnico de Informática   01    800,00 
Estagiário de 3º Grau   06    350.00 
Coordenador da Central   01 2.000,00 
Estagiário de 2º Grau   01    231.00 
Advogado   01 2.000,00 
Auxiliar Administrativo   01    600,00 
Motorista   01    400,00 
Total   
 

JUSTIFICATIVA 
 
 Em 02 de abril do ano de 2002, com intenção de 
incrementar a estrutura do Poder Judiciário estadual, na 
busca de soluções pedagógicas e alternativas viáveis à 
modificações da primitiva forma de regime prisional, já 
assoberbado em razão da carência de estabelecimento 
prisionais e adequada estrutura carcerária, esta 
administração implantou a CEPAES- Central de Penas e 
Medidas Alternativas do Espírito Santo. 
 Referida Central, criada através do convênio 
MJ/nº 014/2002, firmado entre o Ministério da Justiça e o 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
visava viabilizar melhores condições para a fiscalização, 
controle e exigência do cumprimento das Penas e Medidas 
Alternativas dentro dos padrões e normas estabelecidas pela 
Central Nacional de Penas e Medidas Alternativas - 
CENAPA. 

Hoje, é válido ressaltar, que devido a qualidade e 
dedicação de todos os envolvidos na Central de Penas e 
Medidas Alternativas do Espírito Santo, as atividade ali 
desenvolvidas  atingiram alto grau de aceitação social, 
gerando, atualmente, aproximadamente 1.900 (mil e 
novecentos) atendimento mensais. 
 Desta forma, denota-se que o atendimento 
prestado pela CEPAES, assumiu caráter essencial para o 
bom funcionamento do cumprimento de penas no Estado do 
Espírito Santo. 
 Entretanto, com a transição do Governo Federal 
no âmbito do Executivo, até a presente data, não restou 
renovado o convênio com o Ministério da Justiça, 
inviabilizando o envio de verbas federais destinadas ao 
funcionamento da CEPAES. 

Destarte, em razão da não renovação do convênio 
com o Ministério da Justiça, criou-se uma situação 
emergencial na Vara de Execuções Penais de Vitória, a 
ponto do Magistrado atuante naquela Vara expedir 
comunicado na data de 17 de setembro de 2003, 
SUSPENDENDO AS ATIVIDADES da Central de Penas e 
Medidas Alternativas do estado do Espírito Santo, o que 
gera graves conseqüências para os apenados em 
acompanhamento por aquela Central. 

No intuito de remediar a presente situação de 
caráter emergencia l, compete a este Poder Judiciário 
encaminhar Minuta de Projeto de Lei à augusta Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, com o fim de 
viabilizar a contratação emergencial de servidores, como 
única forma de se dar continuidade aos atendimentos 
prestados Central de Penas e Medidas Alternativas do 
Estado do Espírito Santo. 
 A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 
IX, dispõe que “a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público”. 
 Em razão da permissão concedida a nível 
Constitucional, e da verdadeira situação emergencial gerada 
pela falta de atendimento prestado na 5ª Vara Criminal de 
Vitória, pela CEPAES, este Poder Judiciário encaminha o 
seguinte Projeto de Lei: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
Eminente Presidente, 

 
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo, em cumprimento à Lei 4.890/94, tem a 
honra de informar-lhe que a aprovação do Projeto de Lei 
que autoriza a contratação emergencial e temporária de 
pessoal para atuação na 5ª Vara Criminal de Vitória, junto à 
CEPAES  – Central de Penas e Medidas Alternativas do 
Estado do Espírito Santo, acarretará repercussão financeira 
mensal da ordem de R$ 14.131,00 (quatorze mil, cento e 
trinta um reais). 
 É de bom alvitre ressaltar que há saldo 
orçamentário para fazer face à presente despesa. 
 

Vitória, 28 de novembro de 2003. 
 

Des. ALEMER FERRAZ MOULIN 
PRESIDENTE 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 28 de novembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 208/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que, na forma do art. 
100, §§ 3º e 5º da Constituição Federal, visa definir as 
obrigações de pequeno valor no âmbito da Administração 
Pública do Estado do Espírito Santo. 
 A providência ora adotada é mais um passo na 
direção do saneamento das contas públicas do Estado, 
assim como uma declaração de responsabilidade para os 
credores do erário estadual. 
 Informo a essa Casa de Leis que a definição das 
obrigações de pequeno valor, oriundas de condenações  
judiciais, é uma das etapas de um trabalho de maior vulto 
que está sendo realizado para identificação, organização e 
viabilização do início dos pagamentos dos precatórios 
devidos pelo Estado do Espírito Santo. 
 Todos os estudos e levantamentos, a cargo da 
Procuradoria Geral do Estado, estão sendo submetidos aos 
Tribunais Judiciários existentes em nosso Estado,(os 
Colendos Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região), a quem compete, por 
força constitucional, o contro le e a liberação dos valores 
disponibilizados pelo Estado para pagamento desse tipo de 
obrigação. 
 Certo do endosso dessa Assembléia Legislativa à 
presente proposição, subscrevo-me 
 

Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES  
Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
PROJETO DE LEI Nº 505/2003 

 
Define, no âmbito da 
Administração Pública do 
Estado do Espírito Santo, os 
créditos de pequeno valor 
para os fins previstos no §§ 3º 
e 5º do artigo 100 da 
Constituição Federal. 

 
 Art. 1º Nas demandas judiciais de que resultem 
condenações de pagamento de quantia certa em desfavor do 
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias e Fundações 
constituídas sob o regime do direito público, o pagamento 
de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante 
depósito em conta corrente, junto ao Banco do Estado do 
Espírito Santo - BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz 
competente, ao Secretário de Estado da Fazenda, 
independentemente de p recatório. 

 Art. 2º Considera -se de pequeno valor as 
obrigações não superiores a R$ 6.011,20 (seis mil, onze 
reais e vinte centavos) correspondentes a 4.420 VRTE 
(Valor Referência do Tesouro Estadual), atualizando-se 
automaticamente esse valor pela variação da VRTE. 
 
 Parágrafo Único- As obrigações de pequeno valor 
serão consideradas tomando em conta o valor total da 
execução. 
 
 Art. 3º O pagamento das obrigações de pequeno 
valor deverá observar a disponibilidade orçamentária 
referente ao exercício financeiro em que se der a requisição 
judicial. 
 
 § 1º São vedados o fracionamento, repartição ou 
quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se 
faça, em parte, na forma estabelecida no "caput" deste 
artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. 
 § 2º É vedada a expedição de precatório 
complementar ou suplementar do valor pago na forma do 
"caput" deste artigo. 
 
 Art. 4º Se o valor da execução ultrapassar aquele 
estabelecido no artigo 2º desta Lei, o pagamento far-se-á, 
sempre, por meio de precatório, sendo facultado à parte 
exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para 
que possa optar pelo recebimento do valor sem precatório, 
conforme procedimento estabelecido nesta lei. 
 
 Art. 5º O pagamento das obrigações sem 
precatório, conforme procedimento descrito neste diploma 
legal, importa na quitação total do pedido constante da 
petição inicial e extinção da execução. 
 
 Art. 6º O Poder Executivo regulamentará, 
mediante decreto, as providências administrativas 
necessárias ao fiel cumprimento desta lei. 
 
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 502/03 
 

Concede a Sra. Miriam 
Leitão o título de Cidadã 
Espírito-Santense 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica concedido a Sra. Miriam Leitão o 
título de Cidadã Espírito-Santense. 
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 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
novembro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
MARCELO SANTOS 

SÉRGIO BORGES  
FÁTIMA COUZI 

JOSÉ ESMERALDO 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 

CABO ELSON 
HÉLDER SALOMÃO 
CLÁUDIO THIAGO 

SUELI VIDIGAL 
EDSON VARGAS  

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Miriam Leitão é natural de Caratinga - MG. É 
graduada em Jornalismo pela UnB e atuou como jornalista 
na redação do Jornal " A Gazeta", sob a orientação do 
saudoso Paulo Torre. Escreveu matérias sobre a economia 
local e rapidamente foi alçada ao cenário nacional. 
Trabalhou na Gazeta Mercantil, na Veja, na Abril Vídeo, no 
Jornal do Brasil e no Estado de São Paulo. É colunista do 
Jornal "O Globo" desde 1991, é comentarista de economia 
da TV Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora 
do programa "Espaço Aberto" da Globo News. Recebeu 5 
prêmios nacionais, lançou 3 livros e 2 séries de TV. Miriam 
é muito atenta às coisas que acontecem no Espírito Santo, 
estado que tem amigos com quem dividiu redação e com 
quem conviveu ainda no começo de sua carreira. 

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

 
PROJETO DE LEI N° 503/2003 

 
Concede Titulo de cidadão 
espírito-santense ao Sr. 
Aluiz Carlos do Vale 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

Art. 1° Fica concedido ao Sr. Aluiz Carlos do 
Vale o título de Cidadão Espírito-santense. 
 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 06 de novembro de 2003. 

 
RUDINHO DE SOUZA 

CABO ELSON 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
GILSON AMARO 
SUELI VIDIGAL 
FÁTIMA COUZI 

PAULO FOLETTO 
MARCOS GAZZANI 
ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Aluiz Carlos do Vale é médico, natural de 

Barroso, Estado de Minas Gerais, porém residindo em 
nosso Estado, no Município de Afonso Cláudio, há cerca de 
13 anos, sendo bastante reconhecido na região abarcada 
pelos Municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra,  
Itarana e Itaguaçu pelos seus relevantes serviços prestados 
ao povo da região, sempre atendendo com altruísmo e 
dignidade a todos aqueles que o procuram. 

A atuação p rofissional do Doutor Aluiz, como é 
conhecido pelas pessoas da região, representa uma 
referência ímpar a população local, notadamente, aos mais 
necessitados que, por vezes, não conseguem arcar com os 
custos de um tratamento médico. 

Ante tais razões, reconhecemos o importante 
papel desempenhado por este "capixaba por adoção", 
constituindo um genuíno exemplo de dedicação ao Estado 
do Espírito Santo e a seu povo, contribuindo 
substancialmente para o engrandecimento social de nossa 
gente, merecendo, por conseguinte, as homenagens a serem 
referendadas pelo Poder Legislativo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO S/Nº/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ES TADO 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. 
JOÃO SILVA OCORRIDO NO DIA 27 DE 
NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 
SOLIDARIZAMOS NESTE MOMENTO DE DOR 
COM SEU FILHO SR. ADILSON SILVA, 
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 Senhor Adilson Silva, no 
seguinte endereço: Rua Peçanha de Pávoa, nº 121 - 
Alagoano - Vitória - ES - CEP: 29.025-710. 
 
 Sala das Sessões, 27 de novembro de 2003. 
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SÉRGIO BORGES  
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 

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

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 Os Deputados signatários, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requerem à V. Exa., após ouvido 
o Plenário a inserção nos Anais desta Casa de Leis de um  
VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo passamento do 
Ilmo. Sr. ARISTIDES JOSÉ FURTADO, ocorrido em 26 
de novembro do corrente ano. 
 O Senhor Aristides José Furtado, pai d o nobre 
Deputado Estadual José Ramos, certamente deixará marcas 
indeléveis para todos nós. 
 Sendo assim, consternado com tão lamentável 
perda, requeremos que desta manifestação seja dada ciência 
a família enlutada e transmitidos os nossos votos de pesar 
nos endereços: Sra. Maria Assis Furtado, Rua Monsenhor 
Pavesi, nº 340 - Centro - Alegre - ES - CEP.: 20.500-000; 
Deputado Estadual José Ramos, Avenida Américo Buais, nº 
205, sala 801 - Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP.: 
29050-950. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória - 
ES, 26 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual - Líder PSC 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

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

 
REQUERIMENTO Nº 2.166/2003 

 
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 com base nos art. 57, § 2º da Constituição Estadual 
e 154, II, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, RODNEY 
ROCHA MIRANDA, para que preste as seguintes 
informações, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 
estabelece o art. 57, § 3º da referida Constituição Estadual 
de 05 de outubro de 1989: 

1. os números exatos de acidentes de trânsito 
com vítimas fatais e de suicídios ocorridos 
na Ponte Deputado Castelo de Mendonça 
(Terceira Ponte), desde de sua inauguração; 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 

Sessões, 28 de novembro de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual/PTB 

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

 
REQUERIMENTO Nº 2.167/2003 

 
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., 
requerer com base nos art. 57, § 2º da Constituição Estadual 
e 154, II, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO, INFRA-ESTRUTURA E DOS 
TRANSPORTES, SILVIO ROBERTO RAMOS, para 
que preste as seguintes informações, no prazo de 10 (dez) 
dias, conforme estabelece o art. 57, § 3º da referida 
Constituição Estadual de 05 de outubro d e 1989: 
 

1. se no âmbito desta Secretaria existem 
informações referentes aos números exatos 
de acidentes de trânsito com vítimas fatais e 
de suicídios ocorridos na Ponte Deputado 
Castelo de Mendonça (Terceira Ponte), 
desde sua inauguração  

 
2. sobre a existência de projetos ou estudos que 

visam a construção de alambrados (Tela de 
Proteção) de modo a erradicar ou dificultar 
ao máximo , as tentativas de suicídios, 
citando como exemplo as medidas de 
prevenção adotadas pela concessionária que 
administra a Ponte Rio Niterói-RJ. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 

Sessões, 28 de novembro de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual/PTB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS  
 

RELATÓRIO 
 

 A presente Mensagem nº 105/03 que encaminha a 
esta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 293/03, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual de Aplicações - PPA, para o 
período de 2004 - 2007, foi lido e incluído na Ata da Sessão 
Ordinária do dia 01.09.2003 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 03.09.2003. 
 Chegou a esta Comissão no dia 06.10.2003 para 
exame e parecer, sendo avocada no mesmo dia por esta 
Presidência, prevalecendo-se de p rerrogativa regimental. 
 O relatório da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas foi 
aprovado pelos seus membros em reunião ordinária do dia 
18.11.2003 e recebeu Parecer nº 024/2003. 
 Estando em pauta para discussão e votação, o 
projeto foi submetido à apreciação do Plenário, tendo sido 
aprovado na forma do parecer da Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, que opinou pela sua aprovação com as 
modificações dos destaques apresentados. 
Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

 Em cumprimento à disposição ao artigo 208, § 1º 
da Resolução 1600/91 (Regimento Interno) e Resolução nº 
2.098, de 25.09.2003, deve o presente Projeto de Lei nº 
293/03 Ter sua Redação Final elaborada por esta Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle 
e Tomada de Contas. 
 O presente projeto foi aprovado na forma do 
parecer da Comissão de Finanças, com as emendas nela 
acatadas, excluindo-se destas as emendas de números 100, 
120, 121, 154, que foram destacadas e rejeitadas pelo 
Plenário, na Sessão Ordinária de 18.11.2003. 
 As emendas acatadas foram as de números 001, 
003, 008, 009,020, 022, 023, 026, 028, 029, 030, 036, 042, 
043, 048, 049, 051, 055, 076, 077, 079, 080, 081. 083, 086, 
099, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 122, 130, 
132, 134, 143, 155, 158, 160, 161, 163, 165, 174, 175, 176, 
178, 181, 183, 185, 187, 188, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247. 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 356. 
 
 Além das emendas acatadas supracitadas, esta 
relatoria acatou em parte as emendas que se transformaram 
respectivamente em subemendas de números:  024 (310), 
025 (294), 041 (192), 047 (193), 054 (194, 195, 196), 097, 

(357), 098 (358), 147 (197), 085 (291), 052 (354), 035 
(355), 027 (330), 179 (359), 092 (360). 
 
 As emendas rejeitadas foram as de números 002, 
004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 
018, 019, 021, 031, 032, 033, 034, 037, 038, 039, 040, 044, 
045, 046, 050, 053, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 
078, 082, 084, 087 088, 089, 090, 091, 093, 094, 095, 096, 
101, 102, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
156, 157, 159, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 177, 180, 182, 184, 186, 189, 190, 191. 
 

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

PARECER Nº 028/2003 
 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela aprovação da redação 
final do Projeto de Lei nº 293/03, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 105/03, na forma do parecer do relator, 
com a exclusão das emendas de números 100, 120, 121, e 
154, rejeitadas em destaque pelo Plenário, conforme folhas 
anexas. 
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 293/03 
 
Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 
2004-2007. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2004-2007, em cumprimento ao disposto no 
artigo 150, § 1º da Constituição Estadual, conforme 
especificado no Anexo I desta Lei. 
 
 Parágrafo único. O anexo mencionado no 
“caput” deste artigo compreende os programas do Governo 
para o Quadriênio 2004-2007, indicando: 

I – tipo do programa; 
II – objetivo; 
III – púbico alvo; 
IV – valor global por origem dos recursos; 
V – ações regionalizadas por meta física e valor. 

 
 Art. 2º As codificações de programa e ações deste 
Plano serão estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e 
nos projetos que as modifiquem. 
 
 Art. 3º As prioridades e metas para o ano de 
2004, conforme estabelecido no artigo. 2º da Lei nº 7.500, 
de 25 de julho de 2003, constam da Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2004. 
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 Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de 
programas constantes desta Lei serão encaminhadas à 
Assembléia Legislativa por meio de projeto de lei. 
 
 Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações 
orçamentárias, de suas metas e regionalização, quando 
necessária, que envolva recursos dos orçamentos do Estado, 
poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual 
ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma 
proporção o valor do respectivo programa. 
 
 Art. 6º O Plano Plurianual de Aplicações 2004-
2007 – PPA e seus programas serão anualmente avaliados. 
 
 § 1º Para atendimento ao disposto neste artigo, o 
Poder Executivo instituirá sistema de avaliação do Plano 
Plurianual, sob a coordenação da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
 § 2º O Poder Executivo enviara à Assembléia 
Legislativa, até o dia 15 de junho dos exercícios 2005, 2006 
e 2007, relatório de avaliação do PPA que conterá: 
 I – demonstrativo, por programa e por ação, de 
forma regionalizada, da execução física e financeira do 
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes 
de recursos oriundos: 

a) do orçamento fiscal;  
b) do orçamento de investimentos das empresas 

em que o Estado, direta ou indiretamente, 
detenha maioria do capital social com direito 
a voto; e  

c) das demais fontes. 
II – avaliação, por programa e por ação, do 
percentual já efetivado até no decorrer de todo o 
ano antecedente. 

 
 § 3º Os responsáveis pela execução dos 
programas, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, deverão registrar, na forma determinada pela 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
as informações referentes à execução física das respectivas 
ações. 
 
 § 4º A ações cujas informações referentes à 
execução física não tenha sido registradas na forma do 
parágrafo anterior serão reavaliadas no Plano Plurianual de 
Aplicações. 
 
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003. 

 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – Presidente 

MARCELO SANTOS – Relator 
HELDER SALOMÃO 
JOSÉ ESMERALDO 
CÉSAR COLNAGO 

 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, pela 
ordem! Requeiro a V. Exª dispensa dos interstícios 
regimentais e publicação do Parecer nº 28/2003, para que a 

Redação Final seja incluída na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– O requerimento de V. Exª depende do pronunciamento do 
Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 301/03 de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a cessão dos 
espaços públicos para eventos, e dá outras providências, foi 
lido e incluído na ata da Sessão Ordinária do dia 09.9.2003 
e publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
10.9.2003, às páginas 2.627 e 2.628. 
 Seguindo tramitação regimental normal, foi 
incluído na pauta para discussão especial em 03 (três) 
sessões ordinárias consecutivas, passando a tramitar em 
regime de urgência na Sessão do dia 10.11.2003. recebeu 
pareceres orais da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade com 
adoção de emendas; das Comissões de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia; de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social; e 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 do parecer oral da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. Por ter 
sido aprovado com emendas, o Projeto veio a esta 
Comissão para sua redação final, na forma do artigo 208 do 
Regimento Interno. 
 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Regimento Interno determina que a proposição 
aprovada com emenda ou com flagrante desrespeito à 
normas gramaticais e de técnica legislativa, seja submetida 
à nova votação. Cabe o exame a esta Comissão. 
 O Projeto de Lei nº 301/03 foi aprovado pelo 
Plenário com a adoção das  seguintes emendas: 
 

Emenda supressiva – Comissão de Justiça. 
 

“Fica suprimido o art. 4º do Projeto de Lei nº 
301/2003, remunerando-se os demais”. 
 

Emenda Modificativa – Comissão de Justiça. 
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O art. 2º do Projeto de Lei nº 301/2003 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“ Art. 2º Os espaços públicos de que trata o artigo 
1º compreendem: 
 I – Escolas  
 II – Ginásios Poliesportivos; 

III -  Terrenos de propriedade ou de posse do 
Estado; 

IV -  Auditórios; 
V – Outros;” 

 
 Na parte referente à técnica legislativa e à norma 
gramatical, com base no artigo 211 do Regimento Interno, 
sugerimos as seguintes emendas: 

1) Acréscimo da vírgula antes da expressão “e dá 
outras providências”, na ementa do Projeto, 
tendo em vista a distinção de sujeit os ; 

2) Alteração da posição do sujeito na frase “Fica o 
Poder Executivo obrigado”, no artigo 1º do 
Projeto, para estabelecer ordem direta da 
mesma, em conformidade com o artigo 11, I, 
“c” da LCF nº 95/98;  

3) Alteração das iniciais maiúsculas por 
minúsculas do texto dos incisos, uma vez que 
devem ser iniciados desta forma, salvo quando 
se tratar de nome próprio, conforme artigo 22, 
X do Decreto nº 4.176/02;  

4) Substituição do termo “artigo anterior” por 
artigo 2º”, no artigo 3º do Projeto, para indicar, 
expressamente, o dispositivo objeto de 
remissão, como determina o artigo 11, II, “g” 
da LCF nº 95/98;  

5) Adequação da numeração dos parágrafos 
constantes no artigo 3º, já que o § 2º foi 
digitado duas vezes; 

6) Mudança da inicial minúscula por maiúscula da 
palavra “lei”, nos artigos 3º e 5º do Projeto, por 
se tratar de lei específica; 

7) Inclusão das siglas “SEC”, “SEDU” e “SETA” 
após seus significados, no “caput” do artigo 3º 
e seu § 2º, e no artigo 4º do Projeto, conforme 
Normas de Padronização dos Atos Legislativos 
estabelecid as pela Secretaria Geral da Mesa; e 
artigo 11, II, “e” da LCF nº 95/98;  

8) Inserção do número arábico antes da expressão 
e entre parênteses, no artigo 4º do Projeto, 
conforme Normas de Padronização dos Atos 
Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral 
da Mesa. 

 
Pelo exposto, sugerimos aos membros desta Douta 

Comissão, a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 339/03 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL do Projeto de Lei 
nº 301/03, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, que 
dispõe sobre a cessão de espaços públicos para eventos, e 
dá outras providências, na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 301/03 

 
Dispõe sobre a cessão de 
espaços públicos para 
eventos, e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º  O Poder Executivo fica obrigado a ceder 
espaços públicos, nos dias disponíveis, a entidades 
filantrópicas, sindicatos, partidos políticos, igrejas, 
organizações não-governamentais, associações e 
federações, para realização de eventos fechados ou abertos 
ao público em geral, que não atentem contra a ordem e os 
bons costumes. 
 

Parágrafo único. Os eventos poderão ser: 
 

I – seminários; 
 
II -  congressos; 
 
III -  festivais de música, teatro ou coreografias; 
 
IV -  conclaves ou encontros; 
 
V -  convenções; 
VI -  outros que promovam a cultura, a educação 
e o lazer. 

 
Art. 2º Os espaços públicos de que trata o artigo 

1º compreendem: 
 

I – escolas; 
 
II -  ginásios poliesportivos; 
 
III -  terrenos de propriedade ou de posse do 
Estado; 
 
IV -  auditórios; 
 
V -  outros. 

 
 Art. 3º  A Secretaria de Estado da Cultura – SEC 
e a Secretaria de Estado da Educação e Esporte – SEDU 
deverão elaborar uma agenda anual para reserva dos 
espaços de que trata o artigo 2º desta Lei. 
 

§ 1º A entidade interessada deverá formular um 
requerimento solicitando a reserva do espaço, contendo a 
data, o horário, a finalidade do evento e a assinatura de um 
“Termo de Responsabilidade” da entidade requerente. 
 

§ 2º O “Termo de Responsabilidade” é 
preestabelecido pela SEC ou pela SEDU, visando a 
resguardar a integridade do patrimônio público. 
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§ 3º A reserva deverá ser requerida no prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias antes da realização do evento. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias 
após a data de sua publicação. 
 
 Sala das Reuniões, em 25 de novembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
REGINALDO ALMEIDA 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Exª dispensa dos interstícios 
regimentais e publicação do Parecer nº 339/2003, para que 
a Redação Final seja incluída na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– O requerimento de V. Exª depende do pronunciamento do 
Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei nº 406/03, de autoria 
do Deputado Carlos Casteglione “dispõe sobre as pessoas 
físicas prestadoras de serviços turísticos, de atuação 
regional ou local no Estado do Espírito Santo, visando 
aperfeiçoar a qualidade do Produto Turístico Estadual”. 
 A mesa diretora proferiu despacho denegatório, 
devolvendo a proposição ao autor inquinando-o 
manifestamente inconstitucional, a teor do que dispõe o art. 
136, I e VIII do Regimento Interno, e infringência dos arts. 
63, Parágrafo único, III e 91, V da Constituição Estadual. 
 O autor interpôs recurso que foi admitido, sendo a 
proposição remetida a essa Comissão para obter Parecer 
acerca do despacho denegatório da Presidência. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O presente  Projeto de Lei nº 406/03, de autoria 
do Deputado Carlos Casteglione tem como objetivo 
“dispor sobre a atuação regional ou local no Estado do 
Espírito Santo, visando aperfeiçoar a qualidade do 
Produto Turístico Estadual.” 
 De fato inegável o mérito da presente propositura 
em análise, pois a referida matéria está revestida de grande 

importância social, principalmente quando visa a 
valorização do ser humano, como destinatário final do 
desenvolvimento turístico. 
 Em sua justificativa os autores do projeto alegam 
que, atualmente a área de Turismo está sendo dinamizado 
pelo Governo Estadual, como um segmento fundamental 
para economia do Estado. 
 Anexa ao projeto a Deliberação Normativa nº 
326, de 13 de janeiro de 1994, do Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo Instituto Brasileiro de Turismo, 
que recomendam aos órgãos oficiais de Turismo, das 
Unidades da Federação que, em complemento a legislação 
Federal de Turismo em vigor, estabeleçam normas próprias 
para cadastro, classificação, controle de prestadores de 
serviços, não abrangidos na legislação federal. 

Anexa ainda, o Decreto Nº 448, de 14 de 
fevereiro de 1992, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo e dá outras providências, também, do Ministério 
da Indústria, do Comércio e do Turismo Instituto Brasileiro 
de Turismo. 

Vê-se que a propositura em comento não trata de 
matéria de organização administrativa, relativamente 
àquelas que dizem respeito à criação de cargos, estruturação 
de órgãos do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 63, 
Parágrafo único, inciso VI da Constituição Estadual. 

Logo, não há que se falar aqui, em usurpação de 
competência privativa do Chefe do poder Executivo, que 
poderá se assim o desejar, vetá-lo, caso o projeto se 
transforme em autógrafo de lei. 

Destarte, acolhemos a presente propositura, por 
considera -la de relevante interesse público e por não 
discrepar nas normas legais e constitucionais vigentes 

Ante as considerações acima lançadas, sugerimos 
aos nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 345/2003 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho denegatório do Presidente, 
referente ao Projeto de Lei nº 406/03, de autoria do 
Deputado Carlos Casteglione. 

 
Sala das Comissões, em 25 de novembro de 2003. 

 
ZÉ RAMOS – Presidente – Contra 
REGINALDO ALMEIDA - Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLANT 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 394/03, de autoria da 
Deputada Fátima Couzi, visa autorizar a Rede Pública 
Estadual de Saúde a distribuir gratuitamente os 
medicamentos com ingrediente ativo Citrato de Sildenafil. 
 A Mesa Diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição ao autor inquinando-a manifestamente 
inconstitucional, por estar a matéria infringindo o art. 63, 
Parágrafo único III e 91 V da Constituição Estadual, a teor 
do que dispõe o art. 136 VIII, do Regimento Interno. 
 A autora interpôs recurso que foi admitido, sendo 
a proposição remetida a essa Comissão, obedecendo o art. 
136, Parágrafo único do Regimento (Resolução 1.600/91), 
para obter parecer sobre a decisão  da Mesa Diretora. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A proposta de lei em exame que tomou o nº 
394/03, visa autorizar  a Rede Pública Estadual de Saúde a 
distribuir gratuitamente os medicamentos com ingrediente 
ativo Citrato de Sildenafil. 
 Pelo que se depreende da proposta apresentada, 
constata-se efetivamente, que a mesma, tem por objetivo 
melhorar a qualidade de vida do idoso, promovendo-lhe o 
seu bem estar e mais, é preciso esclarecer que na forma do 
preceito constitucional estatuído no artigo 196 da 
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, cabendo ao Estado no seu Poder e Dever de agir, à 
adoção de medidas, que visem uma melhor adequação e 
promoção de utilização da saúde pública. 
 Mais ainda, estabelece o art. 63 caput da 
Constituição Estadual que: 
 

“Art. 63 -  A iniciativa das Leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecido 
nesta Constituição.” 

 
 Relativamente ao mérito, constatamos o 
significado da matéria ainda mais quando a Lei 10741/03 
recentemente  editada e denominada de Estatuto do Idoso 
assegura aos idosos todos os direitos fundamentais 
inerentes a pessoa humana, assegura t ambém todas as 
oportunidades e facilidade, para preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
 Assim sendo, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 346/2003 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
rejeição do despacho do Presidente e consequentemente 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 394/03 de autoria da 
Deputada Fátima Couzi, tendo em vista a sua 
constitucionalidade e legalidade. 

 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente (contra) 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

CARLOS CASTEGLIONE – (contra) 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLANT 
LUIZ CARLOS MOREIRA – (contra) 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 385/2003,  de autoria do 
nobre Deputado Reginaldo Almeida, da Bancada do PSC, 
não foi recepcionado pela Mesa Diretora, sob a alegação de 
infringência aos arts. 63, parágrafo único, III e VI da C.E. e 
136, VIII do R.I. 
 O Deputado autor, nos termos do art. 136, 
parágrafo único do R.I., interpôs recurso à Mesa, que 
acatando, encaminhou o Projeto para exame nesta 
Comissão. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Trata-se de matéria de grande alcance social, e 
que objetiva instituir o “Projeto Férias” nas escolas da rede 
estadual de ensino, propiciando desta forma a criação de 
mecanismos para que crianças e adolescentes, no período 
de férias, desenvolvam, no âmbito de sua unidade escolar, 
tarefas que proporcionem maior integração com a cultura, o 
esporte e a educação. 
 Em tempos de violência urbana como a que 
vivemos, o legislador procura de maneira simples e 
objetiva, atender a um segmento da sociedade que clama 
por oportunidades na vida, sem interferir na organização 
administrativa e nem criando e estruturando órgãos no 
Poder Executivo, como preconiza os art igos citados, 
ensejando despacho de devolução por parte da Mesa, que 
tem a prerrogativa de devolver as matérias 
manifestadamente inconstitucionais (art. 136, VIII, do R.I.). 
 Ademais, o Projeto de Lei, se aprovado, estará 
contido pela necessidade de sua re gulamentação via ato do 
Poder Executivo. Sem essa regulamentação serão 
insubsistentes seus efeitos. O Poder Executivo terá, 
também, se desejar, a oportunidade de veto. 
 Acolho, portanto, o Projeto de Lei, pelo seu 
relevante interesse, e o considero absolutamente compatível 
com as normas legais em vigor. 
 Face ao exposto, esta Relatoria propõe aos 
membros desta douta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER Nº 349/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
REJEIÇÃO DO DESPACHO DA MESA ao Projeto de Lei 
nº 385/2003, de autoria do Exmo Senhor Deputado 
Reginaldo Almeida. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA - Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 421/2003 de autoria da 
Deputada Fátima Couzi, dispõe sobre a proibição quanto a 
aplicação de piercing e adorno, para menores de 18 
(dezoito) anos. 
 A matéria foi devolvida à autora por infringência 
do art. 63, Parágrafo III e VI da Constituição Estadual e do 
art. 136 VIII do Regimento Interno, Resolução nº 1600/91. 
A autora recorreu ao Presidente da Comissão de Justiça 
cujo recurso foi deferido em 03/11/03. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei nº 421/2003, de autoria da 
Deputada Fátima Couzi objetiva proibir os 
estabelecimentos comerciais, profissionais liberais, ou 
qualquer pessoa que aplique piercing e adornos, tais como 
brincos, argolas, alfinetes, todos objetos que perfurem a 
pele ou membro do corpo humano, a fazê-lo em pessoas 
menores que 18 anos, salvo com autorização expressa dos 
pais ou representantes legais. 
 A matéria esta em consonância  com o art. 63 
"caput" da Constituição Estadual conforme vejamos: 
 

"Art. 63 - A das leis cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia 
Legislativa ao Governador do Estado, 
ao Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público e aos cidadãos satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
Constituição". 

 Ademais a saúde é um dever de todos, cabendo 
desta forma aos poderes públicos legislar sobre a proteção e 
defesa da saúde. 
 Ante o exposto somos pela adoção do seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 350/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho denegatório da Mesa Diretora,  ao 
Projeto de Lei nº 421/2003 de autoria da Deputada Fátima 
Couzi. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente (contra) 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Resolução nº 190/03 de autoria do 
nobre Deputado Cabo Elson, tem por finalidade dis por 
sobre a criação da Rádio Legislativa FM no Estado do 
Espírito Santo. 
 A presente proposta prosseguiu sua tramitação 
regimental, após Ter recebido despacho denegatório da 
Presidência, Interposto o recurso pelo autor, Deputado 
Cabo Elson contra o despacho denegatório da Mesa, 
admitiu-o a Presidência, encaminhando o projeto para 
exame e parecer nesta Comissão. 
 A matéria encontra -se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 1º de julho de 2003, às págs. 1.688 
e 1.689, permanecendo em pauta por três sessões ordinárias 
consecutivas. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Resolução nº 190/03, de autoria do 
nobre Deputado Cabo Elson, tem por finalidade dispor 
sobre a criação da Rádio Legislativa FM no Estado do 
Espírito Santo. 
 O autor da pres ente matéria pretende com tal 
iniciativa, viabilizar o acesso das atividades parlamentares a 
todos os setores da sociedade, através da Rádio Legislativa 
FM. 
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 Ressalta-se que o nosso país passa atualmente por 
profundas transformações que o posiciona na rota da 
superação das diferenças sociais e na radicalização da 
democracia plena. 

Por certo, tal medida inclui-se no rol daquelas que 
contribuem de maneira efetiva para igualdade de todos, 
preceito fundamental na construção de um universo justo e 
solidário. 
 Saliente-se que resolução, é uma espécie do 
gênero lei, que regula os atos internos do Poder Legislativo. 

É bom realçar que a Carta Magna Federal 
estabelece a competência para expedir resoluções, sendo 
inquestionável a competência das Assembléias Legislativas, 
nas matérias deste teor. 
 De igual modo, a Constituição Estadual preconiza 
em seu art. 61, V, combinado com o art. 63, a competência 
deste Poder para expedir resoluções, conforme vejamos: 
 

Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
I - ........................................................ 
V – resoluções. 

 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
s atisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição. 

 
 No entanto, verificamos que há óbice de 
legalidade para que o presente projeto possa prosseguir seu 
rito regimental, consoante a previsão contida na Resolução 
nº 1.600/91 – Regimento Interno do Po der Legislativo, art. 
17, inciso IX,  in verbis: 
 

Art. 17. Á Mesa compete, dentre outras 
atribuições estabelecidas neste 
Regimento Interno ou por resolução da 
Assembléia Legislativa, ou delas 
implicitamente resultantes. 
.............................................................. 
IX – propor, privativamente à 
Assembléia Legislativa, projeto de 
resolução, nos termos do art. 56 da 
Constituição Estadual, dispondo sobre 
sua organização, funcionamento, 
polícia, regime jurídico de seu pessoal, 
criação e extinção de cargos, empregos 
e funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros 
de diretrizes orçamentárias; 

 
 Ademais, de acordo com os arts. 21, inciso XII e 
223 da Carta Magna Federal compete ao Poder Executivo a 
outorga e concessão, de permissão e autorização do serviço 
público de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
 Ante o exposto, esta relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão e adoção do seguinte 
 
 
 

PARECER Nº 351/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Resolução 
nº 190/03, de autoria do ilustre Deputado Cabo Elson. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLAT 
EUCLÉRIO SAMPAIO  (Contra) 

REGINALDO ALMEIDA 
 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

Projeto de Lei nº 342/03 
Autor: Délio Iglesias  
Assunto: Concede título de cidadão 
espírito-santense ao Sr. Marcus Aurélio 
da Silva Rangel 

 
RELATÓRIO 

 
  A presente proposta, objeto do Projeto de Lei nº 
342/03, de autoria do Deputado Délio Iglesias, pretende 
conceder Título de Cidadão Espírito Santense ao Sr. 
Marcus Aurelio da Silva Rangel, natural de São Fidelis – 
Rio de Janeiro, e segundo a sua justificativa esta radicado 
no Estado do Espírito Santo a mais de 5 (cinco) anos. 
 A matéria foi protocolada em 24/09/03, lida na 
sessão ordinária em 30/09/03, recebendo despacho da 
Presidência em 30/09/03, e publicado no DPL do dia 
01/10/03, às páginas 3145 a 3146. 
 Vindo a esta Comissão de Justiça para exame e 
parecer na forma do art. 40 do Regimento Interno resolução 
1600/91 e distribuída a matéria coube-nos examiná-la e 
relatá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Com a presente proposição deseja o ilustre 
Deputado, agraciar o Sr. Marcus Aurelio da Silva Rangel, 
com o Título de Cidadão Espírito-santense. 
 Quanto à ju ridicidade não há obstáculos a serem 
superados haja vista que o objeto que está sendo legislado e 
encontra -se em conformidade com os princípios 
norteadores do direito positivo, com a técnica legislativa. 
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 No que se refere à iniciativa das leis, a matéria 
tem amparo no art. 63 da Carta Estadual, que assim dispõe 
in verbis: 
 

“ Art. 63. A iniciativa das Leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satis feitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição” 

 
 A Lei 2.439/69 prescreve as normas para a 
concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense, 
homenagem máxima concedida no estado a pessoas que 
nele residam há mais de 02 (dois) anos e que tenham 
pres tado relevantes serviços que contribuam para o 
desenvolvimento, todavia porque não consta dos autos 
documento comprobatório de residência no Estado pelo 
homenageado. 
 A Lei disciplinadora acima citada também dispõe 
que o Projeto de Lei de Concessão de Título deverá ser 
subscrito, no mínimo por um terço dos Membros da 
Assembléia, conforme está comprovado às páginas 05 dos 
autos. 
  No que se refere ao MÉRITO  constatamos o 
significado da matéria, visto que assim presta justa e 
merecida homenagem de reconhecimento por quem se 
constitui em verdadeiro exemplo de vida e dedicação à 
sociedade capixaba. O Sr. Marcus Aurélio da Silva Rangel 
é merecedor do Título que ora propomos por se tratar de 
uma pessoa de bem cuja integridade é incontestável de 
acordo com a justificativa do Projeto de Lei. 
 Isto posto, entendemos que não há óbice de 
natureza constitucional ou legal para dar prosseguimento ao 
presente projeto de lei pela qual somos pela adoção do 
seguinte: 
 

PARECER Nº 314/2003 
 

  A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
juridicidade, constitucionalidade, legalidade do Projeto de 
Lei 342/2003. 
 
 Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente – Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 342/03 
Autor: Dep. Délio Iglesias  
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado DÉLIO IGLESIAS com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Marcus Aurélio da 
Silva Rangel. 
 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a conces são do título, conforme 
proposto pelo digno Deputado signatário. 
 Assinalo ainda que o homenageado contribuiu 
sobremaneira – como se percebe na justificativa em fls. 03 
– para a divulgação do Karatê no Estado do Espírito Santo. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

 
PARECER Nº 28/2003 

 
 A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 342/03, na forma do parecer da Deputada Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
FÁTIMA COUZI 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 339/03, de autoria do 
Deputado DÉLIO IGLESIAS , que “Concede título de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Pastor Mauricio 
Pinto Lima.” 
 Vindo a esta Comissão de Justiça foi-me 
distribuído para exame e parecer, na forma do art. 40 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, cabendo-nos 
relatar. 
 É o relatório. 
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PARECER 
 

 Através do Projeto de Lei em análise, observa-se 
que o mesmo tem por objetivo de Conceder Título de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Pastor Mauricio 
Pinto Lima. 
 Ressalta-se que o mesmo não se insere dentre 
aqueles cuja a competência é reservada, com exclusividade, 
ao chefe do Poder Executivo, como indicado no art. 63 da 
Carta Constitucional. 
 Diante do exposto, sugerimos aos Membros desta 
douta Comissão o seguinte 
 

PARECER Nº 320/2003 
 

  A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
Constitucionalidade, do Projeto de Lei 339/03, de autoria 
do Deputado Délio Iglesias. 
 
 Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente – Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 339/03 
Autor: Dep. Délio Iglesias  
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado DÉLIO IGLESIAS com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Maurício Pinto 
Lima. 
 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo ilustre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

 
 
 
 

PARECER Nº 27/2003 
 

 A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 339/03, na forma do parecer da Deputada Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
FÁTIMA COUZI 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, 
representada pelos Deputados Cláudio Vereza e Paulo 
Foletto, acompanhados de vários outros Senhores 
deputados, apresentou o presente Projeto de Lei nº 
382/2003, visando conceder o Título de Cidadão Espírito-
santense à Senhora DILMA VABA ROUSSEFF.  Instrui o 
Projeto de Lei em exame, além de uma minúscula 
justificativa, um “mini-mini” – Curriculun Vitae de apenas 
seis linhas digitadas, na qual não consta a naturalidade da 
homenageada. Lida na Sessão Ordinária do dia 13.10.2003 
e publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo de 
14.10.2003, às páginas 3425 e 3426. A matéria recebeu 
parecer pela sua constitucionalidade da douta Procuradoria 
da Casa, não recebeu nenhuma emenda até a presente fase e 
agora vem a esta Comissão para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Quanto a iniciativa, não há nenhum óbice de 
natureza constitucional que possa a vir a impedir a 
tramitação da presente Proposta de Lei, uma vez que a 
mesma não esta relacionada entre aquelas do Parágrafo 
único do art. 63 da Constituição Estadual, cuja iniciativa é 
reservada exclusivamente ao senhor Governador. também 
obedece o disposto no art. 2º da Lei Ordinária Estadual nº 
2.439, de 05.09.1969, que determina que o Projeto de Lei  
que visa conceder Título e Cidadão Espírito-santense 
deverá ser subscrito, no mínimo, por 1/3 (um terço) dos 
membros da Assembléia Legislativa. 
 Quanto a competência, não vemos o que analisar 
ou discutir, pois tratando-se a matéria de concessão de 
Título de Cidadania Espírito-santense, é mais do que óbvio, 
nos termos da Constituição Federal, que em razão da 
autonomia dos Estados Federais, somente o Estado do 
Espírito Santo é competente para legislar sobre a matéria. 
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 Quanto ao mérito, ante o que consta dos autos, o 
presente Projeto de Lei nº 382/03 satisfaz, plenamente, o 
disposto na lei Estadual nº 2.439, de 05.09.1969. 
 Entendemos, finalmente, que a matéria é objeto 
de Projeto de Lei Ordinária, conforme proposta, e que está 
redigida em consonância com as normas da boa técnica 
legislativa, assim como, razoavelmente, de acordo com a 
gramática da Língua Portuguesa. 
 Isto posto, sugerimos aos membros da douta 
Comissão a adoção do seguinte. 
 

PARECER Nº 321/2003 
 

  A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
Constitucionalidade, do Projeto de Lei nº 382/03, de autoria 
da Mesa Diretora. 
 
 Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente – Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 382/03 
Autor: MESA DIRETORA 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria da 
MESA DIRETORA com a finalidade de conceder título de 
cidadão espírito-santense a Sra. Dilma Vana Rousseff. 
 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
sugerido pelos autores da proposição. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

 
PARECER Nº 25/2003 

 
 A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 382/03, na forma do parecer da Deputada Relatora. 
 

 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
FÁTIMA COUZI 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

 O Projeto de Lei nº 370/03, de autoria dos 
Deputados Carlos Casteglione, Brice Bragato e Helder 
Salomão objetiva conceder o Título de Cidadã Espírito-
santense à Senhora Emília Therezinha Xavier Fernandes, 
ocupante do cargo de Secretaria de Políticas para as 
Mulheres no Governo Federal. 

A propositura encontra -se publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 09 de outubro de 2003, à página de 
número 3306, vindo a seguir a esta douta Comissão de 
Justiça para exame e parecer.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei nº 370/03, de autoria dos 
Deputados Carlos Casteglione, Brice Bragato e Helder 
Salomão objetiva conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense à Senhora Emília Therezinha Xavier Fernandes, 
ocupante do cargo de Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres no Governo Federal. 
 A agraciada é natural de Dom Pedrito, Rio 
Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, é pedagoga, com 
Pós-graduação em planejamento educacional, tendo 
exercido o magistério por vinte e três anos. Foi vereadora 
por três anos consecutivos em Sant’Ana do Livramento 
(RS), eleita Senadora em 1994 com quase um milhão e 
duzentos mil votos. Foi indicada como uma das 
personalidades mais influentes do Congresso Nacional, 
tendo sido a primeira mulher a presidir a Comissão 
Permanente de Infra -Estrutura no Senado Federal. 

A homenageada, foi vice-líder do Partido dos 
Trabalhadores no senado, Coordenadora da Bancada 
Feminina do Congresso Nacional, Presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil/República Popular e Democrática da 
Coréia, Membro do Grupo Parlamentar do Brasil/Cuba, 
Vice-presidente do Comitê Latino Americano e do Caribe 
pela Reunificação da Coréia, Presidente do Conselho 
Parlamentar para o Diploma de Mulher Cidadã Bertha Lutz, 
como também, integrante da direção do Parlamento Latino 
Americano e Secretaria -Geral Adjunta da Comissão 
Parlamentar do Mercosul. 
 Quanto à legalidade a propositura está respaldada 
na Lei nº 3.563/83, e na Resolução nº 1.464/85, vez que o 
Título de Cidadania espírito-santense é uma honraria 
concedida pela Assembléia Legislativa a quem tenha 
prestado relevantes serviços ao Estado, embora neste não 
resida. A entrega do Título mencionado se dará no ano de 
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2004, na sessão solene do dia 23 de maio, data da 
colonização do solo espírito-santense, quando 
simbolicamente, a sede  do Governo é transferida para o 
Município de Vila Velha, conforme os ditames da Lei 
Estadual nº 2.723 de 13 de setembro de 1972. 
 Ante o Exposto, somos pela adoção do seguinte 
parecer: 
 

PARECER N º 322/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 370/03. 
 
 Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente – Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 370/03 
Autor: Dep. Brice Bragato 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei apresentado, da autoria da ilustre 
Deputada BRICE BRAGATO com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense à Sra. Emília Therezinha 
Xavier Fernandes. 
 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pela nobre Deputada signatária. 
 Assinalo ainda que a homenageada contribuiu 
sobremaneira – como se percebe na justificativa em fls. 03 
– para a consolidação dos direitos das mulheres. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

 
PARECER Nº 26/2003 

 
 A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 370/03, na forma do parecer da Deputada Relatora. 
 

 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
FÁTIMA COUZI 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 412/2003, de autoria do 
Ilustre Deputado Anselmo Tose, dispõe sobre a concessão 
de Título de Cidadão Espírito-santense, à Senhorita Taís 
Ferreira Venâncio. 
 A matéria foi lida e incluída na ata da sessão 
ordinária do dia 03 de novembro de 2003, e encontra -se 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 04 de 
novembro de 2003, às fls. 3.939 e 3.940. 
 Prosseguindo regular tramitação, a propositura 
vem a esta Comissão de Justiça para exame e parecer, 
cabendo-nos rela tá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATO 
 

 O Projeto de Lei nº 412/2003, de autoria do 
ilustre Deputado Anselmo Tose, dispõe sobre a concessão 
de Título de Cidadão Espírito Santense, à Senhorita Taís 
Ferreira Venâncio. 
 O Nobre Deputado tem amparo legal para 
viabilização de sua iniciativa, na legislação vigente e 
pertinente, Lei nº 2.439/69, Lei nº 3.363/83 e Resolução nº 
1.464/85. 
 Ressaltamos que a referida proposição se faz 
necessária e oportuna, já que as citadas leis estão a viger e 
para que possam atingir um dos seus objetivos. 
 A homenageada graduou-se  em jornalismo pela 
Faculdade Gama Filho do Rio de Janeiro no ano de 1999. 
Iniciou sua carreira como repórter, em nossa terra, na TV 
Tribuna, onde focou meses, após, foi apresentadora da TV 
Vitória, no Programa "Fala Espírito Santo”. 

Atualmente, também apresenta o Programa “Tais 
Venâncio” há três anos e o “Taís Realiza o Seu Sonho” que 
já faz três meses no ar. 
 Por meio do link ao vivo, a homenageada 
oportuniza ao nosso Estado motivo de ser notícia de cunho 
informativo para todo o Brasil e o mundo através do 
Programa “Fala Brasil”. 
 Com a outorga da cidadania Espírito-santense à 
Senhorita Taís Ferreira Venâncio, o signatário da proposta 
intenciona prestar justa homenagem a uma cidadã que vem 
prestando re levantes serviços ao povo do Estado do Espírito 
Santo, na área da comunicação televisiva, devido ao 
trabalho que desenvolve no campo do jornalismo. 
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 A iniciativa é meritória, e constatamos pelas 
razões apresentadas pelo autor da presente matéria, em sua 
justificativa, que esta homenagem além de justa, não 
discrepa de nenhum dispositivo legal. 
 Assim, entendemos que em não havendo óbices 
de natureza constitucional e legal para dar prosseguimento à 
presente propositura, somos pela adoção do seguinte  
 

PARECER Nº 340/2003 
 

  A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
412/2003, de autoria do Ilustre Deputado Anselmo Tose. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

ROBSON VAILLANT 
BRICE BRAGATO 

CARLOS CASTEGLIONE 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 412/03 
Autor: Dep. ANSELMO TOSE 
Assunto: Concede título  de Cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado ANSELMO TOSE com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense a Sra. Tais Ferreira 
Venâncio. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça, e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão  adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 34/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 412/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 

 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei nº 415/03, de autoria do 
Deputado Estadual ANSELMO TOSE, que tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão espírito-santense ao 
Professor de Medicina Dr. PERSEU SEIXAS DE 
CARVALHO, vem tendo tramitação Regimental normal 
nesta Casa de Leis . 
 A  presente matéria fora objeto de exame como 
consta do parecer técnico jurídico, devidamente analisado, 
por ter seguido tramitação regular e legal até a presente 
oportunidade, pode-se concluir que o projeto possui 
consistência não só Constitucional, bem como , legal e 
jurídica. 
 À vista do que ficou exposto, somos de opinião 
que a matéria não sofre de ilegalidade, razões pelas quais 
vêm a Comissão para o devido exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 É louvável a atitude dos senhores Deputados que 
assinam o Projeto de Lei 415/03, de iniciativa do Deputado 
ANSELMO TOSE. Merece aplauso pela lembrança do 
nome do Professor de medicina - Dr. Perseu Seixas de 
Carvalho para receber título de cidadão Espírito-santense, 
que tem dado sua mais sublime contribuição na área médica 
de nosso Estado. 
 Assim sendo, considerando que o projeto 
apresentado possui a necessária consistência jurídica, 
constitucional e legal, cabendo-nos considerar o mesmo, 
Regimentalmente perfeito e justo. 
 Pelo que consta das considera ções supra 
mencionadas, pela vida do homenageado, pelo trabalho pôr 
ele dedicado a nossa comunidade acadêmica, entendemos 
que o Projeto de Lei de n. 415/03, não contém vícios formal 
nem sofre de qualquer inconstitucionalidade, podendo ser 
merecedor da acolhida desta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação. 
 Sendo assim, opinamos pela adoção, em síntese, 
do seguinte: 
 

PARECER Nº 341/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do presente 
Projeto de Lei 415/03. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLANT 
LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 
Processo: Projeto de Lei PL 415/03 
Autor: Dep. ANSELMO TOSE 
Assunto: Concede título de cidadão espírito –santense 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do Ilustre 
Deputado ANSELMO TOSE com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Perseu Seixas de 
Carvalho. 
 A proposição, regularmente instruída seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares integram esta Comissão adotem o seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 36/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 415/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões,  em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

  
 O presente Projeto de Lei nº 414/2003, de autoria 
do nobre Anselmo Tose, objetiva conceder ao Senhor 
Olegário Chaves Noronha o título de cidadão espírit o-
santense. Foi lido no expediente da sessão ordinária do dia 
03.11.2003 e publicado no DLP do dia 04.11.2003, à página 
3940. 
 Cumprindo o disposto no art. 110 do R.I., a 
proposição foi incluída na pauta em discussão especial, 
durante 03 (três) sessões ord inárias consecutivas, tendo sido 
distribuída a esta Comissão na forma do art. 111 do R.I., 
para exame e parecer, atendendo o disposto no art. 40 do 
R.I. Constata-se o cumprimento formal com o objetivo de 
propiciar a tramitação normal do presente processo 
legislativo. 
 É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O nobre Deputado Anselmo Tose, ao propor o 
presente projeto de lei concedendo este título, visa 
homenagear o cidadão que vindo do Município de 
Brasópolis, no Estado de Minas Gerais, aqui se fixou há 
mais de trinta anos, desenvolvendo atividades nas áreas 
pública e privada. 
 Desenvolveu projetos de instalações elétricas e 
importantes obras realizadas pelo Governo de nosso Estado. 
Ingressou nos quadros da Espírito Santo Centrais Elétricas 
S/A – ESCELSA – desde sua fundação. Dirigiu a SEMIL 
quando esta se tornou uma das primeiras empreiteiras da 
ESCELSA. 
 Constata-se, desta forma, a grande contribuição 
que o agraciado prestou ao desenvolvimento de nosso 
Estado. 
 Ao exame dos princípios constitucional e 
regimental, nada obsta a sua tramitação, já que não conflita 
com os textos dos arts. 55, caput, e 63, caput, da C.E. e art. 
145, § 3º, do R.I. 
 Quanto à técnica legislativa a matéria atende ao 
princípio contido no art. 147, parágrafo único, do R.I. 
Atende também, aos requisitos elencados na Lei nº 2.439, 
de 05.09.1969, que regula a matéria. 
 Ante o exposto, o nosso entendimento é que o 
Projeto de Lei ora em exame é constitucional e regimental, 
em face dos dispositivos citados, o que nos leva a sugerir 
aos demais membros desta douta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER Nº 342/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa  do Projeto de Lei nº 414/2003 de autoria 
do Exmº Senhor Deputado Anselmo Tose. 
 
 Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
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ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
ROBSON VAILLANT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 414/03 
Autor: Dep. ANSELMO TOSE 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado ANSELMO TOSE com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Olegário Chaves 
Noronha. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 35/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 414/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 405/03 
Autor: Anselmo Tose 
Assunto: Concede título de 
cidadão espírito-santense ao 
Sr. Willian Galvão Lopes. 

 
RELATÓRIO 

 
 A presente proposta, objeto do Projeto de Lei nº 
405/03, de autoria do Deputado Anselmo Tose, pretende 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Willian Galvão Lopes, natural de Jequié – Bahia, nascido 
em 01/12/1952, onde consta em sua justificativa que 
tenham prestado relevantes serviços que contribuíram e 
contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado. 
 A matéria foi protocolada em 23/10/03, lida na 
sessão ordinária em 28/10/03, recebendo despacho da 
Presidência em 28/10/03, e publicado no DPL do dia 
29/10/03, à página 3791. 
 Vindo a esta Comissão de Justiça para exame e 
parecer na forma do art. 40 do Regimento Interno resolução 
1.600/91 e distribuída a matéria coube-nos examina-la e 
relatá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Com a presente proposição deseja o ilustre 
Deputado, agraciar o Sr. Willian Galvão Lopes, com o 
Título de Cidadão Espírito-santense. 
 Quanto à juridicidade não há obstáculos a serem 
superados haja vista que o objeto que está sendo legislado e 
encontra -se em conformidade com os princípios 
norteadores do d ireito positivo, com a técnica legislativa. 
 No que se refere à iniciativa das leis, a matéria 
tem amparo no art. 63 da Carta Estadual, que assim dispõe 
in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição” 

 
 O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.439/69 
prescreve as normas para a concessão do Título de Cidadão 
Espírito-santense, homenagem máxima concedida no 
Estado a pessoas que nele residam há mais de 02 (dois) 
anos e que tenham prestado relevantes serviços que 
contribuam para o desenvolvimento, todavia porque não 
consta dos autos documento comprobatório de residência 
no Estado pelo homenageado, assim, subentende-se, com 
sua justificativa trazida pelo autor, sanado os dois anos. 
 A Lei disciplinadora acima citada também dispõe 
que o Projeto de Lei de concessão de título deverá ser 
subscrito, no mínimo por um terço dos Membros da 
Assembléia, conforme está legalmente comprovado às 
páginas 02 dos autos, e conforme a sua publicação no 
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Diário do Poder Legislativo do dia 29/10/2003, à página 
3791. 
 No que se refere ao MÉRITO constatamos o 
significado da matéria, visto que assim presta justa e 
merecida homenagem de reconhecimento por quem se 
constitui em verdadeiro exemplo de vida e dedicação à 
sociedade capixaba. O Sr. Willian Galvão Lopes é 
merecedor do Título que ora propomos por se tratar de uma 
pessoa de bem, conforme sua integridade é incontestável de 
acordo com justificativa do Projeto de Lei. 
 Isto posto, entendemos que não há óbice de 
natureza constitucional ou legal para dar prosseguimento ao 
presente projeto de lei pela qual somos pela somos pela 
adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 343/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela , 
juridicidade, constitucionalidade, legalidade do Projeto de 
Lei 405/2003. 
 

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

BRICE BRAGATO 
CARLOS CASTEGLIONE 
REGINALDO ALMEIDA 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 405/03 
Autor: Dep. ANSELMO TOSE 
Assunto: Concede título de cidadão espírit o-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado ANSELMO TOSE com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Willian Galvão 
Lopes. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua t ramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 
 Preenchido os requisitos legais e demonstrados os 
relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

PARECER Nº 33/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 405/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 401/03 de autoria do nobre 
Deputado Marcos Gazzani, o qual confere o Título de 
Cidadania Espírito-santense ao Ilmº Sr. Farley Santos 
Pedrada. 
 O projeto foi lido na sessão ordinária do dia 28 de 
outubro de 2003, e após encaminhado à DLPL para 
registrar e publicar, cumprindo o disposto no artigo 110 do 
Regimento Interno, foi o mesmo encaminhada a esta 
Comissão de Justiça para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Marcos 
Gazzani, tem como objetivo, conceder o Título de 
Cidadania Espírito-santense ao Ilmº Sr. Farley Santos 
Pedrada. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, verifica-se 
que o mesmo não conflita com o Art. 63, parágrafo único e 
seus incisos, da Carta Magna Estadual, onde estão definidas 
as competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução Nº 1.464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do deste Projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme abaixo: 
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PARECER Nº 344/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela , 
Juridicidade , constitucionalidade e legalidade do 
Projeto de Lei  nº 401/2003 de autoria do nobre Deputado 
MARCOS GAZZANI.. 
 

Sala das Comissões, em 25 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLANT 
LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 401/03 
Autor: Dep. MARCOS GAZZANI 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado MARCOS GAZZANI com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Farley 
Santos Pedrada. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 32/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 401/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei nº 448/2003, de autoria 
do Deputado José Esmeraldo, concede título de cidadão 
Espírito-santense ao Sr. LAÉCIO NUNES OLIVEIRA, 
encontra -se publicado no Diário do Poder Legislativo do 
dia 12/11/2003 às páginas 4.174. Após foi distribuído a esta 
Comissão para exame e parecer, na forma regimental. 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 
 O Projeto de Lei nº 448/2003, em análise, tem 
como objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
santense ao Sr. LAÉCIO NUNES OLIVEIRA. 
 No que se refere à iniciativa das leis, a matéria 
tem amparo no art. 63 da Carta Estadual. 
 A lei 2.439/69, prescreve as normas para a 
concessão do Título de Cidadão Espírito-santense, 
homenagem máxima, concedida no Estado a pessoas que 
nele residam há mais de 02 (dois) anos e que tenha prestado 
relevantes serviço s contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento. 
 No que se refere ao mérito constatamos que a 
matéria é relevante, visto que presta justa e merecida 
homenagem de reconhecimento, por quem se constitui um 
verdadeiro exemplo de vida e dedicação não só ao esporte, 
como também ao Estado do Espírito Santo. 
 Pelas considerações aduzidas, não restam dúvidas 
que o Projeto de Lei 448/03 é constitucional o que nos 
impõe recomendar a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 352/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
legalidade e constitucionalidade  do Projeto de Lei nº 
448/2003, de autoria do Deputado José Esmeraldo. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de outubro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 448/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
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RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Laécio 
Nunes Oliveira. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer:  
 

PARECER Nº 47/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 448/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente projeto de lei de n. 447/03, de autoria 
do Deputado Estadual JOSÉ ESMERALDO, que tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Sr. LUIZ FRANCISCO LANCHETTA, esta seguindo 
tramitação Regimental normal nesta Casa de Leis. 
 A presente matéria fora objeto de exame como 
consta do parecer técnico jurídico, devidamente analisado, 
pôr ter seguido tramitação regular e legal até a presente 
oportunidade, pode-se concluir que o projeto possui 
consistência não só Constitucional, bem como, legal e 
jurídica. 

 À vista do que ficou exposto, somos de opinião 
que a matéria não sofre de ilegalidade, razões pelas quais 
vêm a Comissão para o devido exame e parecer. 
 É o relatório. 
 Parecer do Relator 
 É louvável a atitude dos senhores Deputados que 
assinam o projeto 415/03, de iniciativa do Deputado JOSÉ 
ESMERALDO Merece aplauso pela lembrança do nome do 
Sr. LUIZ FRANCISCO LANCHETTA para receber o título 
de cidadão Espírito-santense. 
 Assim sendo, considerando que o projeto 
apresentado possui a necessária consistência jurídica, 
constitucional e legal, cabendo-nos considerar o mesmo, 
Regimentalmente perfeito e justo. 
 Pelo que consta das considerações supra 
mencionadas, pela vida do homenageado, pelo trabalho pôr 
ele dedicado a comunidade capixaba, entendemos que o 
projeto de lei n. 447/03, não contém vícios formal nem 
sofre de qualquer inconstitucionalidade, podendo ser 
merecedor da acolhida desta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação. 
 Sendo assim, opinamos pela adoção, em síntese, 
do seguinte: 
 

PARECER 353/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do presente 
Projeto de Lei 447/03. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 447/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Luiz 
Francisco Luchetta. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório. 
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PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a conces são do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 46/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 447/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ –Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Processo Legislativo n° 445/2003 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 445/03, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo, que concede título de Cidadão 
Espírito-santense a José Normando da Silva Conceição, foi 
lido na sessão de 11 de novembro de 2003 e publicado nas 
páginas 4.172 e 4.173 do Diário do Poder Legislativo de 12 
de novembro corrente. 
 Após receber o parecer técnico da DLPC, 
conforme art igo 111 do Regimento Interno foi o projeto 
encaminhado a esta Comissão para exame da matéria, de 
acordo com o a artigo 40 do mesmo Regimento. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A Lei nº 2.439, de 05 de setembro de 1969, no 
seu artigo 1º, faz duas exigências para a concessão de título 
de cidadania: ter o homenageado prestado relevantes 
serviços ao Estado e estar residindo aqui por mais de dois 
anos. 
 Na justificativa do projeto, o autor informa que o 
homenageado é natural do Estado do Pará, filho de 
Raimundo Azevedo Fulgêncio da Conceição e Dina da 
Silva Conceição, nascido em 05 de março de 1951 e que 
reside no Estado do Espírito Santo há mais de quarenta e 
cinco anos. 

 Tem o homenageado exercido diversas atividades 
em várias empresas comerciais, sendo comerciante na área 
de alimentação. Atualmente exerce o cargo de Supervisor 
de Segurança, lotado na Secretaria de Estado da Justiça, 
prestando relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo. 
 O projeto foi subscrito por mais de um terço dos 
membros desta Assembléia Legislativa, atendendo, 
portanto, à formalidade do artigo 2º da Lei 2.439/69, que 
rege a matéria. 
 Não agride o projeto a formalidade do parágrafo 
único do artigo 63 da Constituição Estadual. 
 

CONCLUSÃO 
 

 Face ao exposto, concluímos que o Projeto de Lei 
nº 445/03, de autoria do Deputado José Esmeraldo, está de 
acordo com a Constituição, bem como com a boa técnica 
legislativa, motivo por que esta relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 355/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
445/03 de autoria do Deputado José Esmeraldo. 
 
 Sala das Comissões, 09 de dezembro de 2003. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 

CLÁUDIO THIAGO 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 445/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria  do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. José 
Normando da Silva Conceição. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não  há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
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 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 44/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 445/03, forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

Processo Legislativo Nº PL nº 444/03 
 

RELATÓRIO 
 

 Em atendimento à solicitação da Diretoria 
Legislativa – DLPC, encaminhamos parecer técnico, onde 
consta um exame prévio acerca do aspecto constitucional e 
regimental do presente Projeto de Lei nº 444/03, de autoria 
da Mesa Diretora, nos termos do art. 111 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600/91. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O projeto de lei de autoria do Deputado José 
Esmeraldo, tem como objetivo “conceder título de 
Cidadão Espírito-santense ao Sr. José Esmeraldo”. 
 Iniciativas dessa natureza decorrem sempre de 
razão relevante, tendo em vista que o autor da referida 
propositura tem amparo, para viabilização de sua medida, 
na legislação vigente e pertinente. Lei nº 2.439/69, Lei nº 
3563/83 e Resolução nº 1464/85, anexas. 
 Com a outorga da cidadania Espírito-santense ao 
Sr. Júlio Cesar Estevam, o signatário da propositura 
tenciona prestar homenagem a um cidadão cuja idoneidade 
é ilibada e incontestável e vem ao longo dos anos prestando 
relevantes serviços para o Estado do Espírito Santo. 
 A iniciativa é meritória e constatamos, pelas 
razões acima apresentadas que não discrepa de nenhum 
dispositivo legal. 
 Assim, entendemos que não havendo óbices de 
natureza constitucional e legal para dar prosseguimento à 
presente propositura, somos pela adoção do seguinte: 
 

 
 

PARECER Nº 356/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
constitucionalidade, legalidade e juridicidade  do Projeto 
de Lei nº 444/03 de autoria do Deputado José Esmeraldo. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO Thiago 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 444/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírto-santense ao Sr. Julio 
César Estevam. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 43/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 444/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
RELATÓRIO 

 
 O ilustre Deputado JOSÉ ESMERALDO, 
acompanhado de vários outros Senhores deputados, 
apresentou o presente Projeto de Lei nº 443/2003, visando 
conceder o Título de Cidadania Espírito-santense ao 
Senhor Francisco Lourenço Queiroz. A matéria foi lida 
na Sessão Ordinária do dia 11.11.03 e publicada no Diário 
do Poder Legislativo de 12.11.03, às páginas 4171 e 4172. 
Em seguida, a matéria recebeu parecer pela sua 
constitucionalidade, emitido pela Procuradoria da Casa. 
Agora, vem esta Comissão para exame e parecer. 
 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Ao examinar a competência para apresentação da 
matéria, entendemos que se tratando, como se trata, de 
concessão de Título de cidadania Espírito-santense, é 
“obvio ulutante”, como dizia o grande teatrólogo 
pernambucano NELSON RODRIGUES, que em razão da 
independência dos Estados Federados, conforme preceitua 
o Art. 2º da Constituição Federal, somente o Estado do 
Espírito Santo é competente para legislar sobre a matéria. 
 Em relação a iniciativa, não há, a nosso ver, 
nenhum óbice de natureza constitucional ou legal que possa 
vir a impedir a regular tramitação da presente proposta de 
lei nesta Casa, vez que a mesma não se encontra elencada 
entre aquelas do Parágrafo único do Art. 63 da Constituição 
Estadual, cuja iniciativa é reservada ao Senhor Governador 
do Estado. Também obedece o disposto no Art. 2º da Lei 
Ordinária Estadual nº 2.439, de 05.09.1969, que estabelece 
que o Projeto de Lei que visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-santense deverá ser subscrito, no mínimo, por 1/3 
(um terço) dos membros da Assembléia Legislativa. 
 Quanto ao mérito, ante o que consta dos autos, o 
presente Projeto de Lei nº 443/2003 satisfaz plenamente o 
ordenamento jurídico que regula a matéria, mais 
precisamente a anteriormente citada Lei nº 2439, de 
05.09.1969. 
 Finalmente, entendemos ser a matéria objeto de 
Projeto de Lei Ordinária, conforme foi proposta, e que o 
projeto está redigido em consonância com a boa técnica 
legislativa, assim como de acordo com as normas da 
Gramática da Língua Portuguesa . 
 Assim, diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte 
 

PARECER Nº 357/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei nº 443/2003 de 
autoria do Deputado José Esmeraldo. 
 
 
 

 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 
Processo: Projeto de Lei PL 443/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. 
Francisco Lourenço Queiroz. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA. 
 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 42/2003 
 
 A COMISSÃO DE DEFES A DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 443/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 442/03 de autoria do nobre 
Deputado José Esmeraldo, o qual confere o Título de 
Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. ALMIR 
PINHEIRO DE MORAES. 
 O projeto foi lido na sessão ordinária do dia 11 de 
novembro de 2003, e após encaminhado à DLPL para 
registrar e publicar, cumprido o disposto no artigo 110 do 
Regimento Interno, foi o mesmo encaminhada a esta 
Comissão de Justiça para exame e parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado José 
Esmeraldo, tem como objetivo, conceder o Título de 
Cidadania Espírito-santense ao Ilmº. Sr. ALMIR 
PINHEIRO DE MORAES. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, verifica-se 
que o mesmo não conflita com o Art. 63, parágrafo único e 
seus incisos, da Carta Magna Estadual, onde estão definidas 
as competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Res olução Nº 1.464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do presente projeto, opinando pela 
sua tramitação de conformidade com o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, conforme exposto abaixo: 
 

PARECER Nº 358/2003. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela, 
Juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 
Projeto de Lei nº 442/2003 de autoria do  nobre Deputado 
José Esmeraldo. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 442/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Almir 
Pinheiro de Moraes. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA. 
 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 41/2003 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 442/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
Ref: Processo s/nº 
Projeto de Lei nº 438/2003 
Assunto: Concessão do Título de Cidadão 
Espírito-santense ao Reverendo Aroldo Augusto 
Brandão. 
 

 O Projeto de Lei nº 438/2003, em tramitação, de 
autoria coletiva, ou seja, do Deputado Reginaldo Almeida e 
outros, pretende conceder o Título de Cidadão Espírito-
santense ao Reverendo Aroldo Augusto Brandão, natural do 
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Estado de Minas Gerais (Alpercata), e figura como sendo 
residente neste Estado, a partir de 2002, de acordo com a 
justificativa do autor. 
 A matéria foi protocolada em 05 de novembro de 
2003, lida na sessão ordinária de 10 de novembro de 2003, 
quando recebeu despacho ordinatório da Presidência para 
publicação e consta dos autos que tenha sido publicada no 
Diário do Poder Legislativo de 11/11/2003, às p. 4087-8. 
 Ouvida a Procuradoria da Casa, em fase de exame 
e parecer técnico, na forma do disposto n o art. 111, da 
Resolução nº 1600/91, Regimento Interno, recebeu parecer 
favorável e, prosseguindo sua tramitação regimental, veio a 
esta Comissão de Justiça para exame e parecer e, distribuída 
a matéria, coube-nos relatá-la, em razão do que passamos a 
examiná-la, conforme a seguir disposto. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Trata-se do Projeto de Lei que tem por objetivo 
promover a concessão de honraria – título de cidadão 
espírito-santense, aquelas pessoas que, sob a ótica do 
autores coletivos, tenham dedicado suas vidas e assim, 
contribuído para o engrandecimento deste Estado. 
 Pode-se de antemão assegurar que quanto à 
juridicidade e constitucionalidade material e formal da 
matéria sob exame não há quaisquer obstáculos a serem 
enfocados haja vista que o objeto que está sendo legislado 
encontra -se em conformidade com os princípios 
norteadores do direito positivo e de acordo com as formas 
do direito; no campo da licitude e da legalidade, portanto. 
De igual modo, não há observações de reparo à técnica 
legislativa. 
 Quanto à juridicidade e constitucionalidade não 
há obstáculos a serem superados haja vista que o objeto que 
está sendo legislado encontra -se em conformidade com os 
princípios norteadores do direito positivo e, portanto, com a 
legalidade, com a técnica legislativa e observa o 
disciplinamento contido na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998 e sua alteração promovida pela LC nº 
103/01. Portanto, está de acordo com o direito, no campo da 
licitude e da legalidade, e juridicidade. 
 Assim, do que se verific a dos autos, também não 
há nada que possa obstacular a tramitação da matéria posta 
em exame quanto ao seu mérito, face ao disposto nas Leis 
nº 2.439, de 05 de setembro, publicada em 06 de setembro 
de 1969, a Lei nº 3563, de 08 de junho de 1983, publicada 
em 11 de junho de 1983, e ainda a Resolução nº 1464, 
publicada em 30 de outubro de 1985 que regulam a 
concessão de título de cidadania espírito-santense, cuidam 
dos requisitos e procedimentos. 
 Os argumentos expendidos na justificativa do 
Projeto de Lei em questão, constante dos autos, fls. 04 
usque 05, retratam a vida do homenageado, de cidade 
mineira, sendo, pessoa merecedora da honraria a ser 
prestada pelo Parlamento capixaba. 
 A legislação determina que o homenageado tenha 
formalmente comprovada residência em solo capixaba por 
mais de 2 anos – art. 1º da Lei nº 2.439/69 – e sabe-se que, 
notoriamente, tal requisito está largamente preenchido. 
Cumpre registrar que há nos autos informações de que o 
homenageado esteja residindo no Estado do Espírito Santo 
o tempo necessário exigido por lei, tendo em vista o que se 
depreende da justificativa do autor que a fls. 4, informa que 

o homenageado desde o ano de 2002 encontra -se na Igreja 
Metodista Wesleyana de Jardim Colorado, Vila Velha, ES 
pelo que há que se entender por atendida a exigência legal 

Isto posto, é de se concluir que o lastro de vida do 
homenageado neste Estado o faz, por certo, merecedor de 
ser legalmente portador do título honorário de cidadão 
espírito-santense, e mais, analisando as normas 
constitucio nais erigidas, com as disposições legais 
vigorantes, há que se concluir que a presente proposição 
está revestida do caráter de legalidade, juridicidade, e de 
constitucionalidade, e em conformidade com a boa técnica 
legislativa, devendo, por isso, a matéria , merecer aprovação 
dos ilustres membros da Assembléia Legislativa. 

Assim analisando, concluímos no sentido de que 
o Projeto de Lei nº 438/2003, de autoria coletiva, é 
constitucional, legal, regimental e adequado à técnica 
legislativa, sem quaisquer reparo s em sua forma exposta, 
em razão do que se recomendar aos demais pares que 
integram esta Comissão de Justiça a adotarem o seguinte 
Parecer: 
 

PARECER Nº 359/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
juridicidade, constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 438/2003. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 
Processo: Projeto de Lei PL 438/03 
Autor: Dep. REGINALDO ALMEIDA 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado REGINALDO ALMEIDA com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. 
Reverendo Aroldo Augusto Brandão. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA. 
 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
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 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 40/2003 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 438/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei de n° 431/03, de autoria 
do Deputado MARCOS GAZZANI, que tem objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
FRANCISCO REIS SOUZA, vem tendo tramitação 
Regimental normal nesta Casa de Leis. 
 A presente matéria fora objeto de exame como 
consta do parecer técnico e jurídico, devidamente analisado, 
pôr ter seguido tramitação regular e legal até a presente 
oportunidade, pode-se concluir que o projeto possui 
consistência não só Constitucional, bem como, legal e 
jurídica. 
 À vista do que ficou exposto, somos de opinião 
que a matéria não sofre de ilegalidade, razões pelas quais 
vêm a Comissão para o devido exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 É louvável a atitude dos Senhores Deputados que 
assinam o projeto 431/03, de iniciativa do Deputado 
Estadual MARCOS GAZZANI. Merece aplauso pela 
lembrança do Nome do Sr. FRANCISCO REIS SOUZA 
para receber o Título de Cidadão Espírito-santense, que tem 
dado sua mais sublime contribuição para o povo Capixaba, 
em especial ao de Itapemirim. 
 Assim sendo, considerando que o projeto 
apresentado possui a necessária consistência jurídica, 
constitucional e legal, cabendo-nos considerar o mesmo, 
Regimentalmente perfeito e justo. 
 Pelo que consta das considerações supra 
mencionadas, pela vida do homenageado, pelo trabalho pôr 
ele dedicado a nossa população. 

 Entendemos que o projeto de lei de n° 431/03, 
não contém vícios formal nem sofre de qualquer 
inconstitucionalidade, podendo ser merecedor da acolhida 
pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação. 
 Sendo assim, opinamos pela adoção, em síntese, 
do seguinte: 
 

PARECER N° 360/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do presente 
projeto de lei 431/03. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 431/03 
Autor: Dep. MARCOS GAZZANI 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado MARCOS GAZZANI com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. 
Francisco Reis Souza. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei  a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchido os requisitos legais e demonstrados os 
relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado Signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
Pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER N° 39/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 431/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
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 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n° 429/2003, de autoria do nobre 
Deputado Cabo Elson, dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Espírito-santense ao Senhor Heralton José 
Fernandes. 
 O presente projeto de lei encontra-se publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 06 de novembro de 
2003, às págs. 4.024 e 4.025, permanecendo em pauta por 
três sessões ordinárias consecutivas, regimentalmente, 
vindo a seguir a esta Comissão para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei n° 429/2003, de autoria do nobre 
Deputado Cabo Elson, dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Espírito-santense ao Senhor Heralton José 
Fernandes. 
 O nobre autor tem amparo para viabilização de 
sua iniciativa na legislação vigente e pertinente, Lei n° 
2.439/69, Lei 3.363/83 e Resolução n° 1.464/85 
 Ressaltamos que a referida proposição se faz 
necessária e oportuna, já que as citadas leis estão a  viger, 
para que possam atingir um de seus objetivos. 
 O homenageado é natural do Estado de Minas 
Gerais. Formou-se em engenharia metalúrgica pela 
Universidade Federal de Ouro Preto no ano de 1978. 
Lecionou na Escola Técnica Federal de Ouro Preto no 
período de 1976 a 1979. Exerce atualmente o cargo de 
Gerente Geral da Usina da Grande Vitória da Companhia 
Siderúrgica Belgo Mineira, pertencente ao Grupo 
ARCELOR. 
 Com a outorga da Cidadania Espírito-santense ao 
Senhor Heralton José Fernandes, o signatário da p roposta 
intenciona prestar justa homenagem a um cidadão cuja 
idoneidade é ilibada e incontestável, e que vem ao longo 
dos anos, prestando relevantes serviços ao povo capixaba, 
na área social devido ao trabalho que realizou e realiza. 
 O agraciado notabiliza-se por suas ações de 
dedicação e amor à causa social. É homem humanitário e 
extremado, exercendo suas atividades com afinco em solo 
espírito-santense, desenvolvendo com grande eficiência a 

execução de projetos de superlativa importância no campo 
social, implementados através da Fundação Belgo. 
 Por oportuno, sugerimos para melhor adequação à 
técnica legislativa e a boa redação, a apresentação da 
emenda ao Projeto de Lei n° 429/2003, conforme o Parecer 
n° 82/03 da Diretoria Legislativa de Redação. 
 A iniciativa é meritória e constatamos, pelas 
razões acima apresentadas, que esta homenagem além de 
justa, não discrepa de nenhum dispositivo legal. 
 Face às considerações expostas, somos pela 
adoção do seguinte 
 

PARECER N° 361/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade e legalidade na forma da emenda 
apresentada ao Projeto de Lei n° 429/2003, de autoria do 
ilustre Deputado Cabo Elson. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 429/03 
Autor: Dep. CABO ELSON 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado CABO ELSON com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Heralton José 
Fernandes. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchido os requisitos legais e demonstrados os 
relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado Signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
Pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
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PARECER N° 38/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 429/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 428/03, de autoria do Deputado Cabo 
Elson, que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Murilo César Godoy. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Cabo Elson, 
tem como objetivo conceder o Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor Murilo César Godoy. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta Magna estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferencia do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 

 
PARECER Nº 362/2003 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 428/03. 
 
 
 

 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO- Presidente e Relator 

CLÁUDIO THIAGO 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Le i PL 428/03 
Autor: Dep. CABO ELSON 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado CABO ELSON com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Murilo César 
Godoy. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchido os requisitos legais e demonstrados os 
relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado Signatário. 
 Portanto, opinamos no sentid o de que os demais 
Pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER N° 37/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 428/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei n° 449/03 
Autor: José Esmeraldo 
Assunto: Concede título de cidadão 
espírito-santense ao Sr. José Pereira da 
Rocha. 

 
RELATÓRIO 

 
 A presente proposta, objeto do Projeto de Lei n° 
449, de autoria do Deputado José Esmeraldo, pretende 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. José 
Pereira da Rocha, natural de Aracaju – Sergipe, nascido em 
21/01/1940, onde consta em sua justificativa que tem 
prestado relevantes serviços que contribuem para o 
desenvolvimento a rtístico e musical do nosso Estado, como 
Major da Polícia Militar. 
 A matéria foi protocolada em 10/11/03, lida na 
sessão ordinária em 11/11/03 e publicado no DPL do dia 
12/11/03, à página 4174 a 4175. 

Vindo a esta Comissão de Justiça para exame e 
parecer na forma do art. 40 do Regimento Interno 
Resolução 1600/91 e distribuída a matéria coube-nos 
examiná-la e relatá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Com a presente proposição deseja o ilustre 
Deputado, agraciar o Sr. José Pereira da Rocha, com o 
Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 Quanto à juridicidade não há obstáculos a serem 
superados haja vista que o objeto que está sendo legislado e 
encontra -se em conformidade com os princípios 
norteadores do direito positivo, com a técnica legislativa. 
 No que se refere à iniciativa das leis, a matéria 
tem amparo no art. 63 da Carta Estadual, que assim dispõe 
in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição”. 

 
 O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 2.439/69 
prescreve normas para a concessão do Título de Cidadão 
Espírito-santense, homenagem máxima concedida no 
Es tado a pessoas que nele residam há mais de 02 (dois) 
anos e que tenham prestado relevantes serviços que 
contribuam para o desenvolvimento, conforme consta do 
currículo apresentado, constante das folhas 04 a 06, dos 
presentes autos. 
 A Lei disciplinadora acima citada também dispõe 
que o Projeto de Lei de concessão de título deverá ser 
subscrito, no mínimo por um terço dos Membros da 
Assembléia, conforme está legalmente comprovado às 
páginas 02 dos autos, e conforme a sua publicação no 

Diário do Poder Legisla tivo do dia 12/11/2003, à página 
4175. 
 No que se refere ao MÉRITO constatamos o 
significado da matéria, visto que assim presta justa e 
merecida homenagem de reconhecimento por quem se 
constitui em verdadeiro exemplo de vida e dedicação à 
sociedade capixaba. O Sr. José Pereira da Rocha é 
merecedor do Título que ora propomos por se tratar de uma 
pessoa de bem, conforme sua integridade é incontestável de 
acordo com o currículo apresentado e justificativa do 
Projeto de Lei. 
 Isto posto, entendemos que não há óbice de 
natureza constitucional ou legal para dar prosseguimento ao 
presente projeto de lei pela qual somos pela adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N° 363/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
juridicidade, constitucionalidade, legalidade do Projeto de 
Lei 449/2003. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL 449/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. José 
Pereira da Rocha. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório  
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos n o sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 



4603 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de dezembro de 2003 

 

PARECER Nº 48/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 449/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 Por determinação da Senhora Diretora da 
Procuradoria desta Augusta Casa de Leis, recebo a presente 
proposição, para efeito de análise e elaboração de parecer 
técnico, no que tange a sua constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada em sua feitura. 
Assim, passo ao procedimento metódico. 
 O Projeto de Lei nº 456/03, de autoria do senhor 
Deputado José Esmeraldo e Outros, objetiva conceder 
“título de cidadão espírito-santense ao senhor Fábio Fontes 
Barcelos”. Foi protocolizado no dia 10 de novembro de 
2003. Por sua vez, foi o mesmo lido na sessão ordinária do 
dia 11 do mesmo mês e ano. 
 Em seqüência, a proposição foi publicada no DPL 
do dia 12 de novembro de 2003, à página 4.178 e, após, o 
projeto recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com o 
fim de elaboração de Parecer para efeito de análise da 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada em sua elaboração, conforme dispõe 
o dispositivo do art. 40 da Resolução 1.600/91 (Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa). 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora em 
análise, de autoria do Senhor Deputado José Esmeraldo e 
Outros, visa conceder título de cidadão espírito-santense ao 
senhor Fábio Fontes Barcelos, natural do Estado do Rio de 
Janeiro. Para efeito de instrução, encontra -se acostado aos 
autos o  Curriculum Vitae do agraciado, onde pode-se 
verificar os seus serviços prestados ao povo capixaba, 
quando no desempenho primoroso e dedicado da função de 
policial militar. 
 Com precisão fática, depreende-se da justificativa 
do Projeto de Lei nº 456/03, de autoria do Sr. Deputado 

José Esmeraldo e outros, que o Senhor Fábio Fontes 
Barcelos: 
 

“(...) ingressou na carreira Militar em 
1994 com 17 anos de idade, sendo o 
Sargento mais novo da corporação, 
prestes a completar 10 anos de serviços 
prestados a Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. Atualmente na 
graduação  de 2º Sgtº., desempenhando 
suas funções com afinco, dedicação e 
não medindo esforços em prol de ajuda 
o próximo, destacando-se em diversos 
setores da corporação especialmente no 
GRAER – Grupamento de 
Radiopatrulha Aéreo e no HPM – 
Hospital da Polícia Militar. 
 

 A matéria (título de cidadão espírito-santense) 
não é vedada ou restringida pelas Constituições Federal e 
Estadual. No campo infraconstitucional a sua 
regulamentação se dá pela Lei Ordinária Estadual nº 2.439, 
de 05 de setembro de 1969 e pelas Resoluções nºs 1.291/73, 
1326/75 e 1332/76, de sorte que, até o presente momento 
legislativo da proposição, aflora -se os seguintes requisitos: 
 
 D) o agraciado tem que ter prestado relevantes 
serviços ao povo capixaba (art. 1º da Lei 2.439/69);  
 E) o agraciado tem que residir no Estado do 
Espírito Santo há mais de dois anos (art. 1º da Lei 
2.439/69); 
 F) o projeto de concessão do título tem que ser 
subscrito, no mínimo por 1/3 do membros da Assembléia 
Legislativa (art. 2º da Lei 2.439/69) 
 
 Neste contexto, os autos do Projeto de Lei em 
análise informa o atendimento dos três requisitos acima 
aludido, desta forma, recebe o mesmo o caráter de 
legalidade. Em ordem de pesquisa, também não há na 
doutrina pátria qualquer obstáculo para a concessão de 
título de cidadão pelos Estados-membros da federação. 
 A técnica legislativa empregada na elaboração da 
proposição está adequada aos rigores das Constituições 
Federal e Estadual, da Lei Complementar Federal nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998, da Lei Complementar Estadual nº 
168, 01 de dezembro de 1999, e da Resolução Estadual nº 
1.600/91 (Regimento Interno desta Augusta Assembléia 
Legislativa), ao nível de poder receber o título de boa 
técnica legislativa empregada em sua elaboração. 
 Em conclusão, o Projeto de Lei nº 456/03, de 
autoria do Senhor Deputado José Esmeraldo e Outros, é 
material e formalmente constitucional, legal, jurídico e de 
boa técnica legislativa empregada. 
 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER Nº 364/03 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE e de BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
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do Projeto de Lei nº 456/03, de autoria do Senhor 
Deputado José Esmeraldo e Outros. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 456/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Fábio 
Fontes Barcelos. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 55/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 456/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 455/2003, de autoria 
do nobre Deputado José Esmeraldo , objetiva conceder ao 
Senhor Dely Gonçalves dos Santos o título de cidadão 
espírito-santense. Foi lido no expediente da sessão ordinária 
do dia 11.11.2003 e publicado no DLP do dia 12.11.2003, 
às páginas 4177 e 4178. 
 Cumprindo o disposto no art. 110 do R.I., a 
proposição foi incluída na pauta em discussão especial, 
durante 03 (três) sessões ordinárias consecutivas, tendo sido 
distribuída a esta Comissão na forma do art. 111 do R.I., 
para exame e parecer, atendendo o disposto no art. 40 do 
R.I. Constata-se o cumprimento formal com o objetivo de 
propiciar a tramitação normal do presente processo 
legislativo. 
 É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O nobre Deputado José Esmeraldo, ao propor o 
presente projeto de lei concedendo este título, visa 
homenagear o cidadão que vindo do Município de Poções, 
no Estado da Bahia, aqui se fixou há mais de cinco anos na 
cidade de Vila Velha, desenvolvendo atividades nas áreas 
comercial e social, com ênfase para assistência ao idoso 
carente. 
 Ao exame dos princípios constitucional e 
regimental, nada obsta a sua tramitação, já que não conflita 
com os textos dos arts. 55,  caput, e 63,  caput, da C.E. e 
art. 145, § 3º, do R.I. 
 Quanto à técnica legislativa a matéria atende ao 
princípio contido no art. 147, parágrafo único, do R. I. 
Atende também, aos requisitos elencados na Lei nº 2.439, 
de 05.09.1969, que regula a matéria. 
 Ante o exposto, o nosso entendimento é que o 
Projeto de Lei ora em exame é constitucional e regimental, 
em face dos dispositivos citados, o que nos leva a sugerir 
aos demais membros desta douta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER Nº 365/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa  do Projeto de Lei nº 455/2003 de autoria 
do Exmo. Senhor Deputado José Esmeraldo. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 
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COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 455/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Dely 
Gonçalves dos Santos. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do tít ulo, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 54/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 455/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 454/03, de autoria do deputado José 
Esmeraldo, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Heloísio Heleno Honório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 

 A matéria apresentada pelo Deputado José 
Esmeraldo, tem como objetivo conceder o Título de 
Cidadania  Espírito-Santense ao Senhor Heloísio Heleno 
Honório. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta Magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que os mesmos 
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta nas 
informações contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que 
segue requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 

Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinado pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 366/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
JURIDICIDADE, LEGALIDADE E BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 
454/03. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
CLAUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 454/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Heloiso 
Heleno Honório. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de dezembro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 4606 

 

 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 53/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 454/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Processo nº DLPL S/N 
Projeto de Lei nº 453/2003. 
Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Sr. Pedro Paulo Ferreira. 

 
RELATÓRIO 

 
A presente proposta, objeto do Projeto de Lei nº 

453/2003, de autoria do Deputado José Esmeraldo, pretende 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Pedro 
Paulo Ferreira Soares, natural do Rio de Janeiro, Município 
do Estado do Rio de Janeiro, e segundo relata em sua 
justificativa está radicado no Estado do Espírito Santo a 
mais de quinze anos. 
 A matéria  foi protocolada em 10 de novembro de 
2003, lida na sessão ordinária de 11 de novembro de 2003, 
recebendo despacho ordinatório da Presidência para 
publicação. Consta do autos despacho que testifica a sua 
publicação, ocorrido no DPL do dia 12.11.03, à pág. 4176 a 
4177. 
 Verifica-se a existência formal do envio da 
matéria à Diretoria Legislativa específica com objetivo de 
instrui-lo com despacho circunstanciado se existe ou não, 
na Casa, outra matéria tramitando de igual teor, ou 
correlata, permitindo o seu exame sob todos os enfoques 
legais, folha 09, processo DLPL s/n. 

 Em cumprimento o disposto no art. 110, do 
Regimento Interno, Resolução nº 1600/91, a proposição foi 
incluída em pauta, em discussão especial, durante três 
Sessões Ordinárias, foi distribuída a esta Comissão para 
exame e parecer, na forma do art. 40 do Regimento 
Interno. Ressalta-se, por fim, que não foram apresentadas 
emenda até esta fase. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Verifico dos autos que não há em termos legais - 
face o disposto na Lei 2.439, de 06 de setembro de 1969 - 
nada que possa obstacular a tramitação da matéria posta em 
exame. 

Quanto a juridicidade não há obstáculos a serem 
separados haja vista que o objeto que está sendo legislado e 
encontra -se em conformidade com os princípios 
norteadores de direito positivo, com a técnica legislativa e 
observa o disciplinamento contido na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998 e sua alteração promovida 
pela LC 103/01. Portanto, está de acordo com o direito, no 
campo da licitude e da legalidade, e juridicidade. 
 Assim, a proposta ora em exame não se inserem 
dentre aquelas cuja competência é reservada, com 
exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, como 
indicado no art. 63, da Constituição Estadual e atende ao 
que dispõe a Lei nº 2.439 de 05/09/1969. 
 Está o Projeto em comento em condições de ser 
aprovado, e em sintonia com as normas constitucionais 
erigidas, com as disposições legais vigorantes, podendo 
afirmar que a presente proposição está revestida do caráter 
da legalidade, ju ridicidade, e de constitucionalidade, 
devendo merecer aprovação dos ilustres membros desta 
comissão. 
 Isto posto, somos pela aprovação do seguinte. 
 

PARECER Nº 367/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 453/03. 
 
 SALA DAS COMISSÕES, em 26 de novembro 
de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITO 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 453/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
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RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria da ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Pedro 
Paulo F. Soares. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania . 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 

 
PARECER DA RELATORA 

 
 Preenchido os requisito legais e demostrados os 
relevante serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título conforme proposto 
pelo nobre  Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adote o seguinte parecer: 

 
PARECER Nº 52/2003 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DO DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 453/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  

 
 SALA DAS COMISSÕES, em 27 de novembro 
de 2003. 

 
JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 

BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 452/03, de autoria do nobre 
Deputado José Esmeraldo, dispõe sobre a concessão de 
título de Cidadão Espírito-santense ao " Sr. ANTONIO 
PEDREIRA LOMES". 
 O presente Projeto de Lei encontra-se publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 12/11/2003, às 
páginas 4.176, permanecendo em pauta por três sessões 
ordinárias consecutivas, regimentalmente, vindo a seguir a 
esta Comissão para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 
 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei nº 452/03, de autoria do nobre 
Deputado José Esmeraldo, dispõe sobre a concessão de 
título de Cidadão Espírito-santense ao " Sr. ANTONIO 
PEDREIRA LOMES". 
 O nobre autor tem amparo para a viabilização de 
sua iniciativa na legislação vigente e pertinente, assim 
vejamos: Lei nº 2.439/69, Lei 3.363/83 e Resolução nº 
1.464/85. 
 Ressaltamos que a referida proposição se faz 
necessária e oportuna, já que as citadas leis estão a viger, e 
para que possam atingir um de seus objetivos. 
 O homenageado é natural de Presidente Pena, 
Minas Gerais,. Transferiu -se para o nosso Estado, 
atendendo ao convite que lhe fora formulado pela empresa 
onde trabalhava, para aqui exercer a função de Gerente 
Comercial - Milmalhas Tecido Ltda - Vitória - ES, onde 
permaneceu até o ano de 1994. Durante trinta anos fixou 
residência juntamente com sua família nas proximidades do 
Parque Moscoso. No ano de 1995 estabeleceu-se como 
comerciante na cidade de Cariacica. Atualmente é 
empresário, estando a frente de uma firma que gera 22 
(vinte dois) empregos diretos. É proprietário da empresa 
Rava Comércio de Confecções Ltda. 
 Com a outorga da cidadania Espírito-santense ao 
"Sr. ANTONIO PEDREIRA LOMES", o signatário da 
proposta intenciona prestar justa homenagem a um cidadão 
cuja idoneidade é ilibada e incontestável, e que vem ao 
longo dos anos, prestando relevantes serviços ao povo 
capixaba, devido ao trabalho que realizou e realiza no ramo 
comercial. 
 A iniciativa é meritória e constatamos, pelas 
razões acima apresentadas, que esta homenagem além de 
justa não discrepa de nenhum dispositivo legal. 
 Face as considerações expostas, somos pela 
adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 368/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade, legalidade do Projeto de Lei nº 
452/2003 de autoria do Deputado José Esmeraldo. 
 
 Sala da Comissões, 26 de novembro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
CLÁUDIO THIAGO 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 
 

Processo: Projeto de Lei PL  452/03 
Autor: Dep. JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
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RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Antonio 
Pereira Lomes. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA. 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão  do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 51/2003 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 452/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 451/2003, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo, tem como objetivo "Conceder 
título de cidadão Espírito-Santense a Sra. SEVERINA 
QUEIROZ ITABAIANA". 
 A proposição da presente lei foi recebida, 
despachada à publicação em 11/11/2003, pela Presidência 
desta Casa, publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 
12/11/2003 à página 4.175 a 4.176 e, em cumprimento a 
tramitação regimental foi encaminhada para esta Comissão 
de Justiça para exame e oferecimento de parecer, cabendo-
nos, por distribuição, o encargo de relatá-lo. 
 É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

 Examinando a presente proposta de Lei, verifica-
se que, as matéria não conflita com as disposições previstas 
no art. 63, da Constituição Estadual, onde estão elencadas 
as matérias cuja iniciativa é de competência exclusiva do 
chefe do Poder Executivo Estadual, sendo desse modo 
constitucional, uma vez que trata-se de iniciativa 
concorrente, tendo o Deputado legitimidade para propô-la. 
 Quanto ao aspecto material, nada obsta a sua 
tramitação já que não há qualquer conflito da presente 
proposição com a Constituição Federal, atendendo às 
normas previstas na Lei nº 2.439, de 05/09/59, onde 
comprova-se a constitucionalidade da matéria. 
 Diante de todo o exposto, concluímos que não há 
impedimentos legais e constitucionais à tramitação do 
presente Projeto de Lei, ora examinado, pelo que somos 
pela sua aprovação na forma do seguinte 
 

PARECER Nº 369/03 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 
451/2003, de autoria do Deputado José Esmeraldo, que 
objetiva conceder título de cidadão Espírito-Santense a Sra. 
Severina Queiroz Itabaiana. 

 
Sala das Comissões, em 26 de novembro de 

2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO- Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

CLÁUDIO THIAGO 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 451/03 
Autor: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão Espírito-Santense ao Sra. 
Severina Queiroz Itabaiana. 
 A proposição , regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 

Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
É o relatório. 

 
PARECER DA RELATORA 

 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há 
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empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 50/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS, é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 451/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 450/2003, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo, objetiva conceder título de 
cidadão Espírito-Santense ao Sr. Manoel Benedito Galera, 
residente na Rua Moacir Avidos, 371, apt. 503, Praia do 
Canto; nesta Capital. 
 A matéria encontra-se publicada no Diário do 
Poder Legislativo de 12 de novembro de 2003, à página 
4175, permaneceu em pauta durante três sessões ordinárias 
consecutivas, vindo a seguir a esta douta Comissão de 
Justiça, para exame e parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O projeto de Lei nº 450/03, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo, objetiva conceder o título de 
cidadão Espírito-Santense ao senhor Manoel Benedito 
Galera, residente na Rua Moacir Avidos, 371, apt; 503, 
Praia do Canto, nesta Capital. 
 O agraciado é natural de Porto Feliz, Estado de 
São Paulo, supervisor da Empresa Corpus Saneamento de 
Obras Ltda., neste Estado, com quase 24 anos de serviços 
prestados em empresas de transportes rodoviário, tendo 
realizado curso de aperfeiçoamento no Centro da Qualidade 
e Produtividade para o Brasil e América Latina em São 
Paulo, com certificado da ISO (Internacional Standard 
Organization) - em português - (Padrão Internacional de 
Organização). Segundo consta do curriculum do Sr. Manoel 
Benedito Galera, o mesmo participou de cursos de 
treinamento empresarial no SEBRAE, SENAI, e recebeu 
também o prêmio da FETRANSPORTE - Federação de 

Transportes - ES, 1º Lugar em Destaque 2001/ES - 
Trabalhador de Transporte Rodoviário, e Certificado do 
Detran/ES por conduta exemplar no trânsito. 
 Quanto à legalidade, a propositura está respaldada 
na Lei Estadual nº 3.563/83 e na Resolução nº 1464/85, vez 
que o título de cidadania Espírito-Santense é uma honraria 
concedida pela Assembléia Legislativa  a quem tenha 
prestado relevantes serviço s ao Estado. 
 Ademais, a Constituição Estadual, em seu art. 61, 
assim prescreve: 

 
Art. 61 "O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - decretos legislativos; 
V - resoluções". 

 
 Ante o exposto, somos pela adoção do seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 370/03 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
450/2003, de autoria do Deputado José Esmeraldo. 

 
Sala das Comissões, em 26 de novembro de 

2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO- Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

CLÁUDIO THIAGO 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 450/03 
Autor: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ ESMERALDO com a finalidade de 
conceder título de cidadão Espírito-Santense ao Sr. Manoel 
Benedito Galera. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 

Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
É o relatório. 
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PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais  
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 49/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS, é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 450/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 Projeto de Lei nº 464/03, de autoria do Deputado 
Gilson Gomes, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Francisco de Assis Soares. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Francisco de Assis Soares. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências d os membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla a conferência do Título 
de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto , opinado pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo: 

PARECER Nº 371/2003 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 464/2003, de autoria do Deputado José 
Esmeraldo. 

 
Sala das Comissões, em 27 de novembro de 

2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO- Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 464/03 
Autor: Deputado GILSON GOMES 
Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
GILSON GOMES  com a finalidade de conceder título de 
cidadão Espírito-Santense ao Sr. Francisco de Assis Soares. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 

Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
É o relatório. 

 
PARECER DA RELATORA 

 
 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 56/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS, é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 464/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 Projeto de Lei nº 465/03, de autoria do Deputado 
Zé Ramos, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora Maria Inês Machado de Miranda. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Senhora Inês Machado de Miranda. 

Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla a conferência do Título 
de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto , opinado pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo: 

 
PARECER Nº 372/2003 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 465/03. 
 
 Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE  
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 465/03 
Autor: Dep. JOSÉ RAMOS 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ RAMOS com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense à Sra. Maria Inês 
Machado Miranda. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opin amos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 57/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 465/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 Projeto de Lei nº 467/03, de autoria do Deputado 
Sérgio Borges, que concede Título de Cidadão Espírito-
santense ao Senhor Nilton José de Andrade. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-santense ao Senhor Nilton José de Andrade. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão  definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
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 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 373/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 467/03. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 467/03 
Autor: Dep. SÉRGIO BORGES 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado SÉRGIO BORGES com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Nilton José de 
Andrade. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestado ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

PARECER Nº 58/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 467/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 Projeto de Lei nº 468/03, de autoria do Deputado 
Sérgio Borges, que concede Título de Cidadão Espírito-
santense ao Senhor Cairo Ottaiano Junior. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-santense ao Senhor Cairo Ottaiano Junior 
 Ao analisar o Pro jeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade d a 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla  sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 374/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 468/03. 
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 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 468/03 
Autor: Dep. SÉRGIO BORGES 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado SÉRGIO BORGES com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Cairo Ottaiano 
Junior. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestado ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 59/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 468/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 Projeto de Lei nº 469/03, de autoria do Deputado 
Sérgio Borges, que concede Título de Cidadão Espírito-
santense a Senhora Lucienne Marques Batista Ottaiano. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-santense a Senhora Lucienne Marques Batista 
Ottaiano 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Não encontramos óbices para a tramitação desta 
matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade da 
legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, confo rme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 375/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 469/03. 
0000 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 469/03 
Autor: Dep. SÉRGIO BORGES 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado SÉRGIO BORGES com a finalidade de conceder 
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título de cidadão espírito-santense a Senhora Lucienne 
Marques Batista Ottaiano. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e  demonstrados 
os relevantes serviços prestado ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o s eguinte 

parecer: 
 

PARECER Nº 60/2003. 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 469/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 471/03, da autoria do Deputado 

Robson Vaillant, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor João Carlos Pedrosa da Fonseca. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem com objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor João Carlos Pedrosa da 
Fonseca. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 

contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 376/2003. 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 471/03. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
CARLOS CASTEGLIONE 

SÉRGIO BORGES  
BRICE BRAGATO 

 
 

 COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 471/03 
Autora: Dep. ROBSON VAILLANT 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado ROBSON VAILLANT com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. João 
Carlos Pedrosa da Fonseca. 
 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA. 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
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PARECER Nº 61/2003. 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 471/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 472/03, de autoria do Deputado Zé 
Ramos, que concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor Sérgio Bizzoto. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Deputado Zé Ramos, 

tem como objetivo conceder o Título de Cidadania  
Espírito-Santense ao Senhor Sérgio Bizzoto. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta Magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que os mesmos 
encontra -se respaldado legalmente, segundo consta nas 
informações contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que 
segue requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 

Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinado pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 377/2003 
 

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 472/03. 
 
 Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo:  Projetode Lei PL 472/03 
Autor: Dep. JOSÉ RAMOS 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado JOSÉ RAMOS, com afinalidade de conceder 
títuo de cidadão espírito-santense ao Sr. Sergio Bizzotto 
Pessoa de Mendonça. 

A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 66/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 472/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 

RUDINHO DE SOUZA 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

FÁTIMA COUZI 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 473/03, da autoria da Mesa Diretora, que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Saverio Paolillo. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Saverio Paolillo. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 378/2003. 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 473/03. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 473/03 
Autor: MESA DIRETORA 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

Relatório 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria da 
MESA DIRETORA com a finalidade de conceder título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Saverio Paollilo. 

 A proposição regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA. 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
sugerido pelos autores da proposição. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 

 
PARECER Nº 62/2003. 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 473/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora  
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 474/03, da autoria do Deputado Sérgio 
Borges, que concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor Ubirajara Martinazzi Garcia. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Ubirajara Martinazzi 
Garcia. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão definidas as 
competências dos membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
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Assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Es pírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER Nº 379/2003. 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 474/03. 
 
 Sala das Comissões,  em 27 de novembro de 
2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 474/03 
Autor: Dep. SÉRGIO BORGES 
Assunto: Concede título de cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei apresentado, de autoria do ilustre 
Deputado SÉRGIO BORGES com a finalidade de conceder 
título de cidadão espírito-santense ao Sr. Ubirajara 
Martinazzi Garcia. 

A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 

Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 

É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 63/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS  é pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 474/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 475/03, de autoria do Deputado Marcelo 
Santos, que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Armando de Assis Possa. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Gilson 
Gomes, tem como objetivo conceder o Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Armando de Assis Possa. 
 Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o 
mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus 
incisos, da Carta Magna Estadual, onde estão definidas as 
competências d os membros parlamentares desta Augusta 
Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo encontra-
se respaldado legalmente, segundo consta nas informações 
contidas nos autos do Projeto de Lei, visto que segue 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 1464 da 
assembléia Legislativa que legisla sobre a conferência do 
Título de Cidadania Espírito-Santense. 
 Não encontramos óbices legais para a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na conformidade 
da legislação vigente. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do projeto, opinando pela sua 
tramitação de conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis, conforme exposto abaixo. 
 

PARECER N° 380/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela  
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 
Projeto de Lei nº 475/03. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
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EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente e Relator 
SÉRGIO BORGES  

CARLOS CASTEGLIONE 
BRICE BRAGATO 

 
 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Processo: Projeto de Lei PL 475/03 
Autor: Dep. MARCELO SANTOS 
Assunto: Concede título de Cidadão espírito-santense 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei apresentado, da autoria do ilustre 
Deputado MARCELO SANTOS com a finalidade de 
conceder título de cidadão espírito-santense ao Sr. Armando 
de Assis Possa. 
 A proposição, regularmente instruída, seguiu 
regularmente sua tramitação regimental, recebendo parecer 
favorável da Comissão de Justiça, e, em seguida, 
encaminhada a esta Comissão de Cidadania. 
 Avoquei a matéria para oferecer parecer. 
 
 É o relatório 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Preenchidos os requisitos legais e demonstrados 
os relevantes serviços prestados ao Estado, não há qualquer 
empecilho a obstar a concessão do título, conforme 
proposto pelo nobre Deputado signatário. 
 Portanto, opinamos no sentido de que os demais 
pares que integram esta Comissão adotem o seguinte 
parecer: 
 

PARECER Nº 64/2003 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 475/03, na forma do parecer da Deputada 
Relatora. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2003. 
 

JANETE DE SÁ - Presidente e Relatora 
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES  

 
 

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

 
 
 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Atendendo determinação constante do Regimento 
Interno, a Sra. Deputada Mariazinha Veloso Lucas, propôs 
Projeto de Resolução n° 176/2003 que visa transformar os 
cargos efetivos de Técnico de Apoio Legislativo para os 
cargos, também em caráter efetivo, de Consultor. 
 Após protocolada a referida proposição, a mesma 
foi devolvida pela Mesa Diretora sob os argumentos de que 
a referida matéria era de sua iniciativa privada e, ainda, pelo 
fato dos ocupantes dos cargos que se pretende transformar 
terem prestado concurso diverso daquele inerente ao cargo 
de Consultor. 
 Do mencionado despacho, houve recurso a esta 
Comissão, que deliberou pela derrubada do despacho 
denegatório, opinando pelo normal prosseguimento da 
proposição em comento. 
 Inobstante tal deliberação, até a presente data a 
referida proposição não foi inserida na ordem do dia, fato 
que levou o Sr. Deputado Euclério Sampaio a levantar 
questão de ordem com base nos artigos 110 e 140 do 
Regimento Interno, sendo certo que, após valer-se do prazo 
regimental a Mesa Diretora entendeu pela intempestividade 
da questão de ordem levantada. 
 Dessa decisão houve novo recurso que fora 
encaminhado a esta Comissão, motivo pelo qual sou 
inclinado a oferecer o presente parecer que ora submeto à 
elevada consideração dos membros desta Comissão. 
 A seguir, avoquei a matéria para relatar. 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 

 Instados por esta COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO a manifestar sobre os aspectos legais e 
jurídicos que envolvem o Projeto n° 176/2003, sou 
impelido a fazê-lo com os seguintes fundamentos à luz da 
lei que regula a matéria que subsidiam o presente parecer. 
 Num primeiro aspecto, cumpre dissertar acerca do 
fato da alegada intempestividade da questão de ordem 
levantada pelo Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
 Consta da decisão recorrida que a referida questão 
de ordem fora intempestiva, tendo em vista que quando 
argüida, a ordem do dia já havia iniciado, fato que 
impediria a proposição da referida questão, haja vista o 
exposto no artigo 133, § 4° do Regimento Interno. 
 De fato, o dispositivo legal em comento 
determina que iniciada a ordem do dia, somente as matérias 
que nelas estejam incluídas poderão ser objeto de 
levantamento de questão de ordem. 
 Contudo, vislumbra -se que quando do 
levantamento da referida questão de ordem, a ordem do dia 
ainda não havia sido iniciada. 
 Tanto é assim, que somente após o Sr. Presidente 
ter se utilizado do prazo regimental para manifestar-se 
acerca da matéria suscitada é que foi dado início à leitura 
das proposições que estavam inseridas na ordem do dia 
daquela Sessão. 
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 Assim, entendo que a ques tão de ordem levantada 
pelo Sr. Deputado Euclério Sampaio era perfeitamente 
tempestiva pois, repita-se, no momento em que fora 
argüida, a leitura da ordem do dia ainda não havia sido 
iniciada, fato que por si só, põe por terra a frágil tese 
constante da decisão ora recorrida. 
 Outro aspecto a destacar, é o fato da proposição 
em comento estar tramitando ou não. 
 Alega a Mesa Diretora, que somente após a 
aprovação em Plenário do parecer da Comissão de Justiça e 
sua respectiva publicação, o projeto em tela pas sa 
efetivamente a tramitar. 
 Sobre este aspecto, de igual forma, melhor sorte 
não é reservada à Mesa Diretora. 
 O artigo 110 do Regimento Interno dá conta de 
que todo projeto, após autuado eletronicamente, deverá ser 
incluído em pauta em discussão especial. 
 Neste diapasão, o artigo 140 do mesmo 
Regimento, determina que o prazo para a tramitação da 
referida matéria é de 90 (noventa) dias, sendo certo que, 
não cumprido o mencionado prazo, as demais matérias 
constantes da pauta deverão ser sobrestadas. 
 Vislumbro, neste aspecto, que o ponto nodal é 
saber se a matéria em comento está tramitando 
normalmente ou não. 
 Entendo que o artigo 110 do Regimento Interno 
não deixa dúvidas acerca de que, após a autuação eletrônica 
e demais atos de praxe, a proposição deverá imediatamente 
ser inserida em pauta, dando-nos a certeza que é a partir da 
protocolização da proposição que os prazos começam a ser 
contados. 
 Ademais, como se não bastasse a clareza do 
dispositivo legal em apreço, mister se faz comentarmos 
outros dois a rtigos do citado Regimento que, por analogia, 
corroboram com a idéia aqui exposta. 
 Observem que o artigo 133, § 6° do Regimento 
Interno, de igual forma, determina que o prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas é contado a partir do momento em que 
recebida a pro posição esta imediatamente for autuada 
eletronicamente. 
 Na mesma linha de pensamento, o artigo 224, § 
1° do mesmo Regimento determina que, após o 
recebimento do veto, a Assembléia Legislativa terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca da matéria 
vetada. 
 Neste ponto cabe uma pergunta: Onde é que o 
veto é recebido? 
 A resposta não poder ser outra que não, NO 
PROTOCOLO. 
 Ora, Ilustres Pares, se após protocolado (recebido) 
o veto, esta Casa de Leis tem prazo de 30 (trinta) dias para 
se manifes tar, não resta dúvida de que o termo inicial de 
contagem dos prazos é a data da protocolização da 
proposição no protocolo desta Augusta Casa de Leis. 
 Tanto é assim, que o artigo 225 do Regimento 
Interno, para finalizar, determina que, não respeitado tal 
prazo, o veto será imediatamente incluído na ordem do dia, 
sobrestando as demais matérias até sua votação final. 

 Face ao exposto, no que pese as considerações e 
opiniões divergentes, entendemos que a questão de ordem 
levantada pelo Sr. Deputado Euclério Sampaio procede 
pois, além de tempestiva, demonstra claramente que a Mesa 
Diretora está sobrestando indevidamente a apreciação do 
Projeto n° 176/2003 que, como dito anteriormente, há mais 
de 90 (noventa) dias encontra -se sem apreciação do 
Plenário desta Casa, infringindo disposição contida no 
Regimento Interno, sendo certo que não resta dúvida acerca 
do fato de que a partir da protocolização da proposição é 
que o prazo constante do artigo 140 do nosso Regimento 
começa a ser contado, razões pelas quais, juridicamente 
propugnamos pelo seu regular seguimento. 
 É o parecer. 
 

PARECER N° 281/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, nos 
termos constitucionais e regimentais, é pelo prosseguimento 
do presente Projeto, na forma do parecer que acompanha a 
presente decisão. 
 
 Sala das Sessões, 24 de outubro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO - Presidente 
ROBSON VAILLANT - Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
BRICE BRAGATO 

HERALDO MUSSO 
 
Publicado no DPL de 25.11.2003. Pronto para votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Em votação o Parecer nº 281/2003. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados para 
efeito de votação. 
 

 O SR. 1° SECRETÁRIO  
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Anselmo Tose, Brice Bragato, 
Cabo Elson, Carlos Casteglione, 
Claudio Vereza, Délio Iglésias, Euclério 
Sampaio, Gilson Amaro, Janete de Sá, 
José Esmeraldo, Marcelo Santos, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Rudinho de Souza, Sérgio 
Borges, Sueli Vidigal e Zé Ramos.(18) 

  
O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 

- Responderam à chamada dezoito Srs. Deputados. 
  

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Há quorum para votação. 

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei Ordinária nº 376/03, de autoria do 
Exmo. Sr. Deputado Helder Salomão, que dispõe sobre a 
regulamentação da abertura das escolas da rede pública 
estadual de ensino nos finais de semana, com a realização 
de atividades educacionais, científicas, culturais e 
esportivas. 
 A presente Proposição foi protocolada no dia 06 
(seis) de outubro do corrente ano, tendo sido lida no 
Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 07 de 
outubro de 2003, quando recebeu despacho da Mesa 
Diretora opinando pela devolução do projeto ao seu autor 
com base no artigo 136, inciso VIII do Regimento Interno 
desta Assembléia Legislativa, por infringência ao artigo 63, 
Parágrafo Único, inciso III e artigo 91, inciso V, ambos da 
Constituição Estadual. 
 O autor da Proposição perpetrou recurso ao 
Despacho da Mesa Diretora, que o deferiu, encaminhando o 
Projeto – como dispõe o artigo 136, Parágrafo Único do 
Regimento Interno desta Casa de Leis – para esta 
Comissão, para opinarmos acerca da rejeição ou não do 
Despacho da Mesa Diretora. 
 

É o Relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Projeto de Lei Ordinária nº 376/03, de autoria do 
Exmo. Sr. Deputado Helder Salomão, que dispõe sobre a 
implantação do projeto que regulamenta a abertura das 
escolas da rede pública da rede pública estadual de ensino, 
nos finais de semana, com a realização de atividades 
educacionais, científicas, culturais e esportivas. 
 O presente projeto fora devolvido c om base em 
dois artigos da Constituição Estadual, a saber: artigo 63, 
parágrafo único, inciso III e artigo 91, inciso V.  
 O inciso III do artigo 63 afirma que é de iniciativa 
privativa do Governador do Estado propor à Assembléia 
Legislativa projetos de lei que versem sobre organização 
administrativa e pessoal do Poder Executivo. 
 Contudo, em nosso ver, o presente projeto NÃO 
VERSA sobre os temas do inciso anterior, visto que a 
proposição apenas autoriza determinado tipo de ação ao 
Poder Executivo, em especial à Secretaria de Educação. 
 O inciso V do artigo 91 da Constituição Estadual 
afirma que compete exclusivamente ao Governador dispor 
sobre a organização e a administração do Estado. 
 Mais uma vez, o projeto não vai de encontro com 
essa norma constitucional, visto que apenas autoriza o 
Estado a executar o programa de abertura das escolas da 
rede pública estadual de ensino, não obrigando de nenhuma 
forma o Governador a realizar o programa. 
 Não obstante, é assegurada a relevância social do 
presente projeto, pois, mantendo-se o estudante dentro do 
ambiente escolar, com atividades educativas, certamente, 

como afirma seu autor, poderá afastar os jovens das drogas 
e do crime. 
 Tendo em vista o artigo da Constituição do 
Estado do Espírito Santo acima transcrito, e stabelecer 
normas de organização do servidor público é iniciativa 
privativa do Governador do Estado. Desse modo, resta claro 
a constitucionalidade da Proposição. 
 

PARECER Nº 295/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO do Despacho do Presidente. 
 
 Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

BRICE BRAGATO 
REGINALDO ALMEIDA 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
Publicado no DPL de 26.11.2003. Pronto para votação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 295/2003, que acaba de ser lido. 

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

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

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Resolução nº 344/03, de 
autoria da Deputada Janete de Sá, tem por objetivo “criar a 
audioteca da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências”. 
 A Mesa Diretora proferiu  despacho denegatório, 
devolvendo a proposição a autora alegando ser reservada à 
Mesa a iniciativa do processo legislativo, a teor do que 
dispõe o art. 17, inciso IX do Regimento Interno da Casa, 
Resolução 1.600/91. 
 A Autora inconformada interpôs recurso, que foi 
admitido, sendo a proposição remetida a essa Comissão 
para apreciação, discussão e votação, onde obteve Parecer 
do vencido pela manutenção do despacho denegatório do 
Presidente da Mesa. 
 A seguir foi distribuído a esta procuradoria. 
 Este é o rela tório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A presente propositura de autoria da Deputada 
Janete de Sá, tem por finalidade a “criar a audioteca da 
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Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências”. 

O art, 27, § 3º da Magna Carta Federal, trata da 
Competência legislativa, especificamente da Assembléia 
Legislativa. Reforça esse entendimento o art. 56, III, da 
Constituição Estadual, que c/c o art. 145, § 1º do 
Regimento Interno, estabelece que a matéria ora 
questionada deve ser regulada através de Resolução, o que 
está de acordo com a matéria em comento. 

 Entretanto, no que concerne o art. 17 , 
IX, do Regimento Interno, desta Augusta Casa, estabelece a 
competência privativa da Mesa para propor, privativamente, 
à Assembléia Legislativa, projeto de re solução, nos termos 
do art. 56, da Constituição Estadual, dispondo sobre 
organização e funcionamento, polícia, regime jurídico do 
seu pessoal, criação e extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros es tabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
portanto, a matéria ora proposta, é anti-regimental. 

Assim sendo, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER DO VENCIDO Nº 329/03 
 

 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação é pela MANUTENÇÃO DO 
DESPACHO DA MESA, Projeto Resolução nº 344/03. 
 
 Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

BRICE BRAGATO 
EUCLÉRIO SAMPAIO (contra) 
ROBSON VAILLANT (contra) 

 
Publicado no DPL de 27.11.2003. Pronto para votação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 329/2003, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. Arquive-se a matéria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO  lê:  

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente  Projeto de Decreto Legislativo nº 

378/03, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, pretende  
revogar o Decreto Legislativo nº 08, de 03 de julho de 
2003. 

Em atendimento à solicitação da Diretoria 
Legislativa – DLPC, e nos termos da interposição do 
recurso  pelo autor contra despacho denegatório do Senhor 

Presidente, apresentamos exame da matéria e parecer do 
relator. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria visa restabelecer uma situação que 
anteriormente foi alterada indevidamente, o contrato 
assinado entre o Governo do Estado e a Petrobrás 
Distribuidora S/A  
 A proposição é de “iniciativa de qualquer membro 
ou comis são da Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça...”, conforme preceitua o 
caput do art. 63 da Carta Estadual, tornando-se a assim de 
iniciativa concorrente. 
 Por tudo isto, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 337/03 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho denegatório do recurso interposto 
pelo autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 378/03, 
de autoria do Deputado Euclério Sampaio,  que pretende 
revogar o Decreto Legislativo nº 08, de 03 de julho de 
2003. 
 
 Sala das Comissões,  em 18 de novembro de 
2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA - Relator 

BRICE BRAGATO (Contra) 
ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
Publicado no DPL de 26.11.2003. Pronto para votação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 337/2003, que acaba de ser lido. 

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

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

 
INDICAÇÃO Nº 150/2003 

 
 Os Deputados César Colnago e Euclério Sampaio, 
além dos Deputados que abaixo assinam, indicam ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, 
Sr. Paulo César Hartung Gomes, que determine 
providências no sentido de substituir a ponte sobre o 
Rio Santa Joana, na localidade de Barra do Bom 
Destino, próximo à sede da AABB, na divisa dos 
municípios de Itarana e Itaguaçú, por uma ponte de 
concreto armado. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 A ponte hoje existente é de madeira e está 
impossib ilitada de receber tráfego. Tal situação força os 
produtores dos municípios de Laranja da Terra, Itaguaçú e 
Itarana a desviarem seu curso em quase 10 (dez) 
quilômetros para a escoar a produção de hortifrutigrajeiros 
e para viabilizar o transporte escolar, o que vem gerando 
transtornos imensos à população local. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
novembro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual – PSDB 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PMN 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

BRICE BRAGATO 
Deputada Estadual – PT 
HELDER SALOMÃO 

Deputado Estadual – PT 
CARLOS CASTEGLIONE 

Deputado Estadual – PT 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual – PTB 
DÉLIO IGLESIAS  

Deputado Estadual – PTB 
PAULO FOLETTO 

Deputado Estadual – PSB 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – PSB 
ANSELMO TOSE 

Deputado Estadual – PPS  
ROBSON VAILLANT 

Deputado Estadual – PL 
CLÁUDIO THIAGO 

Deputado Estadual – PL 
SUELI VIDIGAL 

Deputado Estadual – PDT 
CABO ELSON 

Deputado Estadual – PDT 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual – PDT 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 

Deputada Estadual – PSDB 
RUDINHO DE SOUZA 

Deputado Estadual – PSDB 
GEOVANI SILVA 

Deputado Estadual – PSDB 
LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual – PMDB 

SÉRGIO BORGES  
Deputado Estadual – PMDB 

EDSON VARGAS  
Deputado Estadual – PMN 
REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – PSC 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
Deputado Estadual – PTC 

GILSON AMARO 
Deputado Estadual – PRTB 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual – PRTB 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual – PRTB 

HERALDO MUSSO 
Deputado Estadual – PP 

ZÉ RAMOS 
Deputado Estadual – PFL 

GILSON GOMES  
Deputado Estadual – PFL 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

- Em discussão a Indicação nº 150/2003. 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
O Srs. Deputados que a aprovam , permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura  do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO  lê:  

 
INDICAÇÃO Nº 151/2003 

 
 O Deputado que subscreve, com fundamento nos 
artigos 134 inciso VII e 167 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, requer 
seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado a seguinte indicação que dispõe sobre a isenção de 
cobrança de ICMS nas contas de energia e telefone para 
hospitais filantrópicos do Estado do Espírito Santo. 
 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Ficam isentos do pagamento de ICMS nas 
contas de energia elétrica e de meios de comunicação – 
telefone e outros – os hospitais filantrópicos do Estado do 
Espírito Santo. 
 
 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 29 de novembro de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICAÇÃO 

 
 A área de saúde do nosso Estado vem 
atravessando um período de grandes dificuldades em razão 
da grave crise financeira que se abateu sobre os hospitais 
que atendem a população capixaba. 
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 Necessário se faz introduzir modificações na Lei 
nº 7.000 de 27.12.2001 e na Lei 7.468, de 23.06 de 2003, a 
exemplo do que ocorreu na Lei recentemente sancionada 
por esse Executivo concedendo os mesmos benefícios para 
os templos de qualquer culto. 
 A aprovação da presente proposição certamente 
não irá sanar completamente as dificuldades financeiras dos 
hospitais filantrópicos do Estado mas, certamente, 
minimizará e trará algum alento aos mesmos, para que 
possam continuar a prestar serviços à população numa área 
considerada de importância vital, razão porque contamos 
com o imprescindível apoio dos dignos pares desta casa de 
Leis. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Em discussão a Indicação nº 151/2003. 

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

Em votação. 
O Srs. Deputados que a aprovam , permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO  lê:  

 
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA PELA 

RESOLUÇÃO Nº 2.094/03, PARA ANALISAR 
POSSÍVEL APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR PARTE 

DA ESCELSA DE VALORES DAS PREFEITURAS 
MUNICIPAIS  

 
REQUERIMENTO Nº 2159/2003 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão Especial criada pela Resolução nº 
2.094 de 03/09/03, para analisar questões relacionadas à 
possível apropriação indébita por parte da ESCELSA de 
valores das Prefeituras Municipais, por deliberação de seus 
membros, em reunião realizada no dia 24 de novembro de 
2003, com fulcro no artigo 49, § 3º do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa Excelência, 
prorrogação do prazo desta Comissão por um período de 90 
(noventa) dias. 
 
 Vitória – ES, 24 de novembro de 2003. 
 

DEPUTADO GILSON GOMES  
Presidente da Comissão 

 
Exmoº Sr. 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 2159/2003, que acaba de 
ser lido. 

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

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

 
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA PELA 

RESOLUÇÃO Nº 2.094/03, PARA ANALISAR 
POSSÍVEL APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR PARTE 

DA ESCELSA DE VALORES DAS PREFEITURAS 
MUNICIPAIS  

 
REQUERIMENTO Nº 2158/2003 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão Especial criada pela Resolução nº 
2.094 de 03/09/03, para analisar questões relacionadas à 
possível apropriação indébita por parte da ESCELSA de 
valores das Prefeituras Municipais, por deliberação de seus 
membros, em reunião realizada no dia 24 de novembro de 
2003, vem, com fulcro no artigo 49, § 10 da Resolução nº 
1.600/91, Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer a 
Vossa Excelência, a transposição desta Comissão, com o 
seu respectivo prazo, para a próxima Sessão Legislativa. 
 
 Vitória – ES, 24 de novembro de 2003. 
 

DEPUTADO GILSON GOMES  
Presidente da Comissão 

 
Exmoº Sr. 
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 2158/2003, que acaba de 
ser lido. 

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

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

 
REQUERIMENTO Nº 2141/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente 
requerer a V. Exª., ouvido o plenário, a inserção de VOTO 
DE CONGRATULAÇÕES AO POVO DO ESPÍRITO 
SANTO, especialmente a CARLOS CÉSAR 
GONÇALVES DA ROCHA, pela sua designação para 
Diretor da ESCOLA POLIVALENTE DE SANTO 
ANTÔNIO. 
 Outrossim, requer ainda  que do presente seja 
dado conhecimento ao homenageado na Rua Frederico 
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Ozanan, s/nº, Bairro Santa Tereza, Vitória, ES, CEP 29026-
846. 
 
 Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento nº 2141/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2142/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra -assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa Excelência, 
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de 
Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o 
povo espírito-santense, em especial com o DR. 
AGESANDRO DA COSTA PEREIRA, pela Sexta 
eleição consecutiva a Presidente da ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 
ESPÍRITO SANTO, ocorrida no dia 18 de novembro do 
corrente. 
 Requer, ainda, que da manifestação desta Casa 
seja dada ciência ao mesmo, no endereço: Rua Alberto de 
Oliveira Santos, nº 59, Edf. Ricamar, 3º andar, Centro, 
Vitória/ES, CEP 29010-908. 
 
 Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
Deputada Estadual - PPS  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2142/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2143/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., 
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de 

Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O 
POVO ESPÍRITOSSANTENSE, em especial com a CST 
-  Companhia Siderúrgica de Tubarão, que come mora 20 
anos de existência. 
 É com extrema satisfação que parabenizamos a 
Companhia Siderúrgica de Tubarão pela passagem de seu 
vigésimo aniversário de uma gloriosa existência. 
 Referência no setor industrial do Estado do 
Espírito Santo e do Brasil, a CST é líder absoluta do 
mercado mundial de placas de aço, com expressiva 
participação no mercado mundial desse segmento. 
 Inaugurada em 1983 e privatizada em 1992, 
durante esses vinte anos a empresa passou por uma série de 
mudanças que vieram a demonstrar seu crescimento nos 
mais diversos setores, sempre buscando uma evolução 
qualitativa, pautando-se em critério de eficiência, sem 
prescindir de uma sensata política ambiental, intentando 
minimizar os impactos nessa seara... 
 Recentemente, foi implementado o sistema que 
introduziu o laminador de tiras a quente, consolidando de 
forma ainda mais contundente sua representatividade no 
mercado de placas de aço, promovendo uma divulgação 
positiva das potencialidades do Estado do Espírito Santo. 
 Se tal não bastasse, insta registrar que a atuação 
da CST movimenta uma substancial quantidade de tributos, 
promovendo desenvolvimento econômico, gerando 
inúmeros empregos diretos e indiretos, representando 
significativa importância para economia capixaba. 
 Por todas essas razões  exaustivamente expostas, 
reiteramos nossas justas homenagens a Companhia 
Siderúrgica de Tubarão, pela passagem de seu 20º 
aniversário de fundação, desejando um futuro ainda mais 
promissor do que os áureos frutos colhidos no presente em 
que, a qualidade de seu produto, sua confiabilidade e a 
visão estratégica de seus diretores traduzem um magnifico 
exemplo de gestão para o Estado do Espírito Santo. 
 Requer ainda que, da manifestação desta Casa, 
seja dado ciência: ao Dr. José Armando de Figueiredo 
Campos – Diretor Presidente da Companhia 
Siderúrgica de Tubarão – Avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes nº 930 – Jardim Limoeiro – Serra/ES CEP. 
29.163-970. 
 
 Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2003. 
 

RUDINHO DE SOUZA 
Deputado Estadual – PSDB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2143/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 2144/2003 
 
EXMO. SR. PRES IDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES 
ao MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, pela passagem 
do aniversário de emancipação política. 
 O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL é 
referência estadual e eleva o nome de nosso Estado. 
 Requer, ainda, que do presente se dê 
conhecimento ao Prefeito da Cidade, Senhor JOSÉ 
CARLOS REZENDE e ao Presidente da Câmara 
Municipal, Senhor JECEMAR PERIZINI. Endereços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL – 
Prefeito JOSÉ CARLOS REZENDE – Praça Cel. Joaquim 
Palva Gonçalves, nº 50 – Centro – Mimoso do Sul – ES – 
CEP: 29400-000 e CÂMARA MUNICIPAL DE 
MIMOSO DO SUL – Presidente JECEMAR PERIZINI – 
Praça Cel. Joaquim Palva Gonçalves, nº 50 – Centro – 
Mimoso do Sul – ES – CEP.: 29400-000.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
Vitória – ES, 26 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº  2144/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 2145/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES 
ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, pelas comemorações do 112º 
aniversário de Fundação. 
 O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo vem prestando relevantes serviços em prol 
da sociedade de nosso Estado. 
 Requer, ainda, que do presente se dê 
conhecimento ao Exmº Sr. Desembargador Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
Alemer Ferraz Moulim. Endereço: TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  – Rua 
Des. Homero Mafra, s/n – Enseada do Suá – Vitória – ES 
CEP: 29055-221. 
  
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, VITÓRIA 
– ES, 26 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2145/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2146/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ES TADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O SINDICON, O 
SENAI E O SEBRAE. PELA REALIZAÇÃO DO 3º 
ENCONTRO DE ENGENHEIROS E 5º ENCONTRO 
DE MESTRES E ENCARREGADOS. Requer pois, a 
essa Presidência, que transmita as empresas homenageados, 
na pessoa do Presidente do Sindicon, Sr. José Eduardo 
Kossati de Berredo, do Diretor Regional do Senai, Sr. 
Francisco Lordes, e do Superintendente do Sebrae, Sr. 
Cézar Rogelio Vasquez, o teor deste, respectivamente nos 
seguintes endereços: 
Sindicon – Av. Nossa Senhora da Penha, 1310 Ed. Vila da 
Penha, Santa Luiza – Vitória/ES Cep.: 29045-400 / Senai – 
Av. Nossa Senhora da Penha, 2053 Ed. Findes – 7º andar – 
Vitória/ES Cep.: 29045-401/ Sebrae – Av. Jerônimo 
Monteiro, 935 – Ed. Sebrae – 9º andar – Centro – 
Vitória/ES Cep.: 29010-003. 
 
 Sala das Sessões, 26 de novembro de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2146/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2147/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
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Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O EXMO. SR. 
DESEMBARGADOR ALEMER FERRAZ MOULIN, 
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, EXTENSIVO AO DIRETOR DO FÓRUM 
DE IÚNA, EXMO. SR. DR. EDUARDO JÚDICE DE 
MATTOS PELA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE 
DO FÓRUM DESEMBARGADOR VALDEMAR 
PEREIRA, DA COMARCA DE IÚNA, DE 2ª 
ENTRÂNCIA. Requer pois, a essa Presidência, que 
transmita aos homenageado, o teor deste, respectivamente 
no seguinte endereço: Rua Desembargador Homero Mafra, 
s/nº - Enseada do Suá – Vitória/ES Cep.: 29055-221 e 
Fórum Des. Waldemar Pereira – Rua Galaor Rios, s/nº 
Centro – Iúna/ES Cep.: 29390-000. 
  
 Sala das Sessões, 26 de novembro de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES  
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2147/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N° 2148/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O GOVERNO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXTENSIVO A 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO E A 
SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE 
POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL, PELA 
REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO “MICRO E 
PEQUENA EMPRESA – O ESPÍRITO SANTO NO 
CAMINHO CERTO”. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita aos 
homenageados, Exmo. Sr. Governador  do Estado, Paulo 
César Hartung Gomes, ao Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Sr. Júlio Cesar Carmo Bueno e ao 
Superintendente dos Projetos de Polarização Industrial, Sr. 
Francisco Carlos da Cunha Ramaldes, o teor deste, 
respectivamente nos seguintes endereços: Palácio Anchieta 
– Praça João Clímaco s/n° - Cidade Alta – Vitória-ES – 
CEP 29015-110; Sedetur – Av. Vitória, 2045, Ed. Cohab, 
3° andar, Bairro Nazaré-Vitória-ES – CEP 29040-333 e 
Suppin – Av. Nossa Senhora da Penha, 699 – Ed. Century 
Towers A – Santa Lúcia – Vitória-ES – CEP 29055-131. 

 Sala das Sessões, 26 de novembro de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES  
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº  2148/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2149/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM OS NOVOS 
CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita aos 
homenageados, na pessoa do Diretor Presidente, Sr. 
Joaquim Marques Faria, extensivo ao Diretor Secretário, Sr. 
Salustriano José da Silva e a Diretora Tesoureira, Sra. 
Raquel Mármore Rodrigues, o teor deste, no seguinte 
endereço: Av. Jerônimo Monteiro, n° 240 – Sala 1203 – 
Edifício Rural Bank – Vitória-ES – CEP 29010-002. 
 
 Sala das Sessões, 26 de novembro de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES  
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2149/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2150/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  à 
Itacar Itapemirim Carros Ltda, por sua colocação no 
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ranking das 150 maiores empresas no ano de 2003, segundo 
a receita operacional bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: Av. Francisco 
Lacerda de Aguiar, 50, Bairro Gilberto Machado, 
Cachoeiro de Itapemirim, ES – CEP 29303-300. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2150/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2151/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  à 
Unimed Sul Capixaba , por sua colocação n o ranking das 
150 maiores empresas no ano de 2003, segundo a receita 
operacional bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: R. Resk Salin 
Carone, 14, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de 
Itapemirim, ES – CEP 29303-310. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2151/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  a provam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2152/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  à 
Usina Paineiras, por sua colocação no ranking das 150 

maiores empresas no ano de 2003, segundo a receita 
operacional bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: Vila Paineiras, 
s/n, Itapemirim, ES – CEP 29342-000. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2152/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2153/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA AS SEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  à 
Cajugran Granitos e Mármores, por sua colocação no 
ranking das 150 maiores empresas no ano de 2003, segundo 
a receita operacional bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: R. Jerônimo 
Ribeiro, 151, Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim, ES 
– CEP 29304-450. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2153/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 2154/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  à 
Águas Cachoeiro S/A - Citágua, por sua colocação no 
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ranking das 150 maiores empresas no ano de 2003, segundo 
a receita operacional bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: Praça Alvim 
Silveira, 01, Bairro Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, 
ES – CEP 29309-801. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2154/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 2155/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Cooperativa de Laticínios Selita, por sua colocação no 
ranking das 150 maiores empresas no ano de 2003, segundo 
a receita operacional  bruta no Estado do Espírito Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: Av. Aristides 
Campos, 158, Bairro Nova Brasília, Cachoeiro de 
Itapemirim, ES., CEP: 29300-903. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2155/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2156/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas, vem mui respeitosamente, requerer a V. Exa. 
que sejam enviados VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Grupo Itapemirim, VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, 

SAMADISA – SÃO MATEUS DIESEL SERVIÇOS E 
AUTOS LTDA e MARBRASA MÁRMORES E 
GRANITOS DO BRASIL LTDA, por sua colocação no 
ranking das 150 maiores empresas no ano de 2003, segundo 
a receita operacional bruta no Estado do Estado do Espírito 
Santo. 
 Requeremos que os votos sejam encaminhados à 
empresa cita acima, no seguinte endereço: Parque 
Rodoviário Itapemirim, s/n, Bairro Amarelo, Cachoeiro de 
Itapemirim, ES., CEP: 29304-900. 
 
 Vitória-ES, 25 de novembro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2156/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2160/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem a presença de Vossa 
Excelência, para após ouvido o Plenário, a inserção nos 
Anais desta Casa de um VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES, para a Escola Cenecista de 
Campo Grande – CNEC. 
 O CNEC foi fundado em 1968 pelo Padre José 
Carlos Barbosa, funcionando como uma entidade 
filantrópica, com apoio da comunidade de Campo Grande, 
composta em sua maioria de imigrantes italianos, cujas 
famílias foram as primeiras a serem atendidas pela 
instituição. 
 O Colégio Cenecista de Campo Grande 
acompanhou o crescimento da região e cresceu sobre as 
bases sólidas de sua credibilidade junto ao povo daquela 
localidade e do esforço em seguir a sua missão de educar, 
buscando sempre a modernização, tanto de suas instalações 
físicas, quanto de sua linha pedagógica. 
 Ao longo desses 35 anos, a escola sempre 
mostrou ser uma instituição série e comprometida com a 
juventude cariaciquense, realizando um trabalho dedicado e 
harmonioso, motivo de orgulho para todos os que por lá 
passaram. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
à Ilma. Srª Tânia Regina Rechinelli Passos, Diretora da 
Escola e ao Ilmo. Sr. José Eugênio Vieira, Secretário de 
Estado de Educação e Esportes do Espírito Santo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 28 de novembro de 2003. 
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MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual – PTB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2160/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2161/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual, JOSÉ ESMERALDO, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa ., 
ouvido o Plenário à inserção nos ANAIS desta CASA DE 
LEIS, um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com o 
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, e, em especial com o 
Professor PAULO DE PAULA, que completou 71 
(setenta e um) anos de vida e que ao longo do tempo, vem 
prestando relevantes e inestimáveis serviços a Sociedade 
Capixaba. 
 

CONSIDERAÇÕES  
 

 O capixaba ilustre, Professor Paulo de Paula, 
além de ser formado em Artes, há 50 (cinqüenta) anos, pela 
importantíssima Faculdade Kirksville State, nos Estados 
Unidos da América, nos anos 60 (sessenta), foi o criador do 
Teatro Universitário do Espírito Santo. 
 Paulo de Paula, filho do saudoso, Professor de 
Inglês do Colégio Americano de Vitória, Sr. José de Paula, 
ao longo de sua extraordinária caminhada cultural, foi o 
precursor do Teatro  na Televisão Capixaba, sendo autor e 
ator de várias peças teatrais em nosso Estado, com absoluto 
sucesso. Daí, parafraseando o brilhante Jornalista Pedro 
Maia, “Cidade Aberta” do Jornal A Tribuna, “O Mestre 
Paulo de Paula é muito mais do que Bacharel em Artes...”. 
É um, “Exemplo de Vida”. 
 Requer por fim, que da manifestação soberana do 
Plenário seja dado ciência do HOMENAGEADO neste ato, 
Professor Paulo de Paula, no endereço: Sr. Paulo de 
Paula, Rua Antonio dos Santos Leão, 114, Barra do Jucu, 
Vila Velha-ES – CEP: 29100-000. 
 
 Plenário  “Teotônio Vilella”, 27 de novembro de 
2003. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2161/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

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

REQUERIMENTO Nº 2162/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constit ucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM 
FUNDÃO, pela realização de seu Congresso de Jovens. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEM BLÉIA DE 
DEUS EM FUNDÃO, tem sido um instrumento de Deus na 
Evangelização e na Socialização de vidas em nosso Estado. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado ao Pr. Presidente EZEQUIEL 
FRANCISCO DOS SANTOS, Ministério, Diretoria da 
Juventude, extensiva a todos os membros desta Igreja. 
Endereço: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM FUNDÃO, Pr. Presidente Ezequiel Francisco 
dos Santos, Rua Major Bley, nº 184, Centro – Fundão-ES, 
CEP: 29185-000. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória – 
ES, 27 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2162/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 2163/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM 
JARDIM DA PENHA, pela realização do VII Congresso 
da União Feminina das Assembléias de Deus da 
CONFRATER-ES. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM JARDIM DA PENHA, tem sido um instrumento 
de Deus na Evangelização e na Socialização de vidas em 
nosso Estado. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado ao Pr. Presidente JOSÉ GOMES, 
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Ministério, extensiva a todos os membros desta Igreja. 
Endereço: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM JARDIM DA PENHA, Pr. Presidente José 
Gomes, Rua Comissário Octávio de Queiroz, nº 35, Jardim 
da Penha – Vitória-ES, CEP: 29060-270. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória – 
ES, 28 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2163/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 2164/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, 
ao Município de JERÔNIMO MONTEIRO, pela 
passagem do aniversário de emancipação política. 

O Município de JERÔNIMO MONTEIRO vem 
se destacando com o plantio de laranja, aliado à produção 
de leite e café, elevando desta forma, o nome de nosso 
Estado. 

 Requer ainda que do presente se dê 
conhecimento ao Prefeito da Cidade, Senhor LUIZ 
GONZAGA RIBEIRO e ao Presidente da Câmara 
Municipal, Senhor WANDERLEY DA SILVA SANTOS. 
Endereços: Prefeitura Municipal de JERÔNIMO 
MONTEIRO, Prefeito LUIZ GONZAGA RIBEIRO, Rua 
Lourival Lougon Moulin, nº 300, Centro – Jerônimo 
Monteiro – ES, CEP: 29550-000 e Câmara Municipal de 
JERÔNIMO MONTEIRO, Presidente WANDERLEY 
DA SILVA SANTOS, Rua Lourival Lougon Moulin, nº 
300, Centro – Jerônimo Monteiro – ES, CEP: 29550-000 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória – 
ES, 28 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2164/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua leitura do Expediente. 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 2165/2003 
 

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

 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, 
ao GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
pela realização do Seminário “Novos Rumos para a 
Pecuária de Leite”, no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

 O Governo do Estado do Espírito Santo 
vem prestando relevantes serviços em prol do 
desenvolvimento de nosso Estado, sobretudo incentivando a 
modernização e competitividade do sistema cooperativista 
leiteiro. 

 Requer ainda que do presente se dê 
conhecimento ao Governador do Estado do Espírito Santo, 
Senhor Paulo Hartung, ao Secretário de Estado da 
Agricultura, Senhor Ricardo de Rezende Ferraço, bem 
como ao Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
Senhor Theodorico Ferraço. Endereços: GOVERNO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Praça João Clímaco, 
s/n, Centro – Vitória-ES, CEP: 29015-110, SECRETARIA 
DE ESTADO DE AGRICULTURA, Rua Raimundo 
Nonato, nº 116, Forte São João – Vitória-ES, CEP: 29010-
540 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, Rua 25 de Março, nº 26, Centro – 
Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29300-000. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória – 
ES, 28 de novembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o  requerimento  nº 2165/2003 que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o  aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Findo o tempo destinado  ao pequeno Expediente, 
e, hoje sendo  a primeira segunda-feira do mês, 
normalmente dedicada à Tribuna Popular, de acordo com o 
artigo 267 do Regimento Interno,  passaremos ao uso das 
entidades inscritas para esse fim. 
 Convidamos os representantes das Entidades 
inscritas para que adentrem a este plenário. 
 Concedo a palavra ao Sr. Pastor Gilmar Zahn, por 
indicação do Sr. Deputado Délio Iglésias, da Agência de 
Desenvolvimento de Recursos Assistenciais da Igreja 
Adventista do 7º Dia. 
 
 O SR. GILMAR ZAHN – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados,  
é uma alegria para nós, neste momento, podermos nos 
dirigir a V.Exªs para falar sobre a Adra, Instituição 
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Adventista de Educação e Assistência Social Este 
Brasileira.  
 A  Adra é uma Organização não Governamental, 
está presente em mais de cento e vinte países, atuando nas 
diversas áreas como saúde, microempresas, nutrição, água, 
saneamento, segurança alimentar, socorro e calamidades. A 
Adra também está presente no Estado do Espírito Santo, e 
vem realizando um trabalho considerado notório em toda a 
nossa geografia. 

A Adra é uma Instituição da Igreja Adventista e 
atua em seus mais de trinta e cinco mil membros em todo o 
Estado do Espírito Santo. Hoje, mais de dez mil membros 
praticam algum tipo de trabalho voluntário  neste Estado. 
 A Adra também tornou-se membro da 
Organização das Nações Unidas e recebeu o título  
Categoria Consultiva I. o que lhe confere o direito de 
interferir e participar nos programas da ONU.  
 A Agência A dventista também ocupa o primeiro 
lugar em assistência infantil no Brasil, e segundo uma das 
mais importantes empresas de consultoria do terceiro setor, 
a CANES Associados. O alvo da Adra é transformar no 
mundo, uma vida de cada vez. 
 Desenvolvemos alguns projetos em parceria com 
a  Prefeitura Municipal de Vitória, do qual faz-se saber, 
participamos do abrigo para população de rua. Citamos 
também a Casa Lar, a abordagem de rua; e participamos 
também de outros projetos como os  Núcleos de Apoio à 
Família; e  atuamos nas diversas áreas e  comunidades aqui 
também da Grande Vitória. Citamos a Grande Terra 
Vermelha, onde também temos o projeto do Cadec, Centro 
Adventista de Desenvolvimento Comunitário. 
 No Município de Afonso Claudio também temos 
outro trabalho v oltado para  crianças. E nesse Cadec do 
Município de Afonso Claudio, mais de quarenta crianças 
são atendidas diariamente, com programas de reforço 
escolar, orientação e também reforço em assistência às  
famílias necessitadas e carentes daquele Município. 
 No Bairro Terra Vermelha, o Cadec desenvolve, 
também, um projeto voltado para crianças. São mais de 
setenta e cinco crianças assistidas com o programa de 
orientação, educação, assistência; e o programa de reforço 
escolar também. 
 Temos procurado realizar em todo o Estado, 
algum tipo de trabalho que visa a atender às comunidades. 
 Gostaríamos também de fazer menção do último 
investimento da Adra em termos de atendimento no nosso 
Estado, que é o mutirão de Natal. O grande evento que 
acontecerá, agora, no dia 06 de dezembro no Ginásio Dom 
Bosco. Esse programa já  está sendo desenvolvido em todo 
o Estado do Espírito Santo, nas Igrejas Adventistas. É um 
programa desenvolvido com a juventude através de 
gincanas, onde esses jovens  se envolvem com  um  
programa de arrecadação de alimentos, roupas e  
brinquedos. 
 Ontem, tivemos no Município de São Gabriel da 
Palha no grande mutirão de Natal, a presença de mais de 
três mil pessoas. Foram apresentados os resultados da 
campanha: mais de cinco toneladas de alimentos; onze mil 
peças de roupas; mais de mil e quinhentos brinquedos. E 
toda a comunidade envolvida.  
 Tivemos a alegria de estar com o Prefeito também  
participando diretamente. Ficamos até às 10h30min, quando 

se encerrou aquele programa. Programas como esses estão 
sendo desenvolvidos em todo o Estado. 

No dia 6 de dezembro apresentaremos, então, o 
grande relatório estadual no Ginásio Dom Bosco, com a 
presença do Sr. Sérgio Azevedo que é consultor e 
comunicador da Rede Globo e estará conosco nesse grande 
evento. Tere mos também a presença da atriz Isadora 
Ribeiro que virá do Rio de Janeiro, demonstrando o seu 
apoio, a sua apreciação a esse programa. 

O Pastor Alejandro Bullom também estará 
apresentando a benção do Natal e muitos  outros cantores 
da linha Gospel estarão participando dessa programação. 

Gostaríamos desde já de estender o nosso  convite 
a todos os Srs. para que participem, estejam  presenciando 
por ser um programa a nível estadual, um relatório 
apresentado à comunidade, de todo o esforço dos mais de 
trinta e  cinco mil membros da Igreja Adventista do Estado 
do Espírito Santo. Também fazendo o uso de outros 
esforços, de outras igrejas e de outras entidades. 

Sempre sonhamos ter presente em um dado 
momento o primeiro, o segundo e o terceiro setor: o poder 
público, o poder privado e também a sociedade civil 
organizada. Então, acreditamos que nessa ocasião 
estaremos juntos para podermos prestar um relatório 
positivo a toda comunidade, do trabalho feito como 
resultado do esforço conjunto no Estado do Espírito Santo. 

Queremos de antemão agradecer o apoio que 
temos recebido de muitos dos Srs. Deputados, através de 
doações de alimentos,  de roupas e valores. Quando 
lançamos esse projeto em um café da manhã, tivemos 
muitas pessoas participando e fazendo as suas doações. 
Inclusive o Sr. Deputado Reginaldo Almeida  fez a sua 
doação. E como S.Ex.ª, muitos empresários também  deram 
a sua colaboração. 

Queremos desde já agradecer também ao Sr. 
Deputado Délio Iglésias, porque tem sido um grande 
batalhador e divulgador, e tem acre ditado também nesse 
projeto em todo o Estado do Espírito Santo. O nosso muito 
obrigado. 

Estendemos o nosso convite para que todos 
possam participar conosco. Faremos chegar até os Srs. 
Deputados o convite para que estejam conosco, bem como 
os que estão nos assistindo através da televisão. 
Estendemos a todos esse convite para que, de mãos dadas, 
possamos fazer um grande trabalho de solidariedade, 
prestação de serviços nesse período próximo ao Natal, 
proporcionando assim um Natal melhor às comunidades. 

A ADRA agradece grandemente por esta 
oportunidade e colocamo -nos à disposição dos Srs. 
Deputados para podermos servir bem ao nosso Estado e às 
comunidades que  estão ao nosso redor. E como  a ADRA 
tem também procurado trabalhar  na área de saúde, com a 
nossa Clín ica Odontomédica, que também se coloca à 
disposição dos Srs. Deputados, a fim  de apoiar os projetos 
que os Srs. Deputados têm para desenvolver no Estado do 
Espírito Santo. 
O nosso muito obrigado e que Deus possa estar abençoando 
esta Casa de Leis no trabalho que tem, nos projetos que se 
desenvolvem e que também possam estar fechando este ano 
de forma honrosa, maravilhosa e séria, da maneira como 
temos presenciado o trabalho de V.Exªs. Que Deus possa 
abençoá-los. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos ao Pastor Gilmar Zahr, da Agência de 
Desenvolvimento de Recursos Assistenciais da Igreja 
Adventista do 7º Dia, por sua participação na Tribuna 
Popular. 
 Agradeço a presença do Diretor da União 
Recreativa de Amigos – URCA – José Analha Neto. 
Obrigado pela presença. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. Presidente, 
pela ordem! Parabenizamos a ADRA pelo relevante serviço 
social que vem prestando à sociedade capixaba. Com 
certeza estaremos participando deste evento no dia 6, que é 
de suma importância para o nosso Estado. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, pela 
ordem! Lembramos que no dia 6 de dezembro será entregue 
um troféu para as Empresas Solidárias no Dom Bosco, 
empresas estas que estão doando acima de uma tonelada de 
alimentos para ajudar o Natal das pessoas com mais 
dificuldades financeiras . 
 Lembramos também que todos os Deputados e 
funcionários desta Casa estão convidados para participar 
deste acontecimento. A presença de todos nos honrará neste 
programa de mutirão de Natal no Dom Bosco. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Lembramos aos Srs. Deputados que é permitido aparte 
durante o pronunciamento dos integrantes da Tribuna 
Popular. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Luiz Claudio Scárdua, 
representante da Globofarma, para apresentar os serviços 
farmacêuticos oferecidos à população e o projeto que a 
empresa prestará gratuitamente na Assembléia Legislativa 
no próximo dia 3. Indicação da Srª Deputada Janete de Sá. 
 
 O SR. LUIZ CLAUDIO SCÁRDUA – (Sem 
revisão do orador) – Boa tarde a todos os presentes. 
Agradeço mais uma vez a esta Casa de Leis por ter se 
transformado em uma entidade tão democrática e continuar 
abrindo as portas para a população, fazendo com que eu 
possa vir até esta Casa e levar a todos o que falarei agora. 
Agradeço em e special à Deputada Janete de Sá que nos 
cedeu este espaço para que pudéssemos estar dizendo a 
vocês que a Globofarma estará realizando nesta Casa no dia 
3 de dezembro uma campanha para os portadores de 
diabetes que é uma preocupação constante da Organização 
Mundial de Saúde. Existe um grande número de pessoas 
que possui diabetes e não tem consciência disso.  
 A Globofarma é uma associação composta por 
pequenas farmácias que se agruparam para sobreviver neste 
mercado turbulento que é hoje o mercado brasileiro do 
segmento de farmácia. 
 Esta campanha será realizada no dia 3 de 
dezembro e atenderá em média quinhentas pessoas, a um 
custo zero. São exames de alto custo e várias pessoas hoje 
não podem estar fazendo este tipo de exame e a Globofarma 
está partindo desta Casa de Leis porque ela tem feito este 
trabalho em várias entidades carentes, vários bairros, várias 
associações comunitárias e atendendo de uma forma 
bastante transparente a necessidade dessas pessoas que 
queiram estar fazendo este tipo de exame. 

 O que a Globofarma tem a dizer é que no dia 3 de 
dezembro, das 7h30m às 11h30m, estaremos fazendo esta 
campanha nesta Casa, atendendo aos funcionários, aos 
Deputados, a todos que quiserem saber e ver a seriedade 
deste trabalho, através de parcerias que estão sendo feitas 
com grandes laboratórios nacionais que vêem a necessidade 
e o quanto este mercado hoje é abrangente. Se esta é uma 
preocupação da OMS isso tem que ser levado em 
consideração. 
 Tenho certeza de que com essa nova política 
implantada nesse Estado está havendo uma melhoria 
acentuada no segmento da saúde e sem dúvida, num futuro 
próximo, entidades particulares não terão necessidade de 
desenvolver este trabalho, pois ele será coberto 
integralmente pelo Estado. Esta é a função do Estado na 
área de saúde. Acreditamos e temos certeza de que em 
breve tudo isso será suplantado. 
Obrigado aos Deputados, obrigado à Mesa. A Globofarma 
agradece o espaço cedido e em especial ao amigo César 
Colnago. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO VEREZA) 

– Agradecemos ao Sr. Luis Cláudio Scárdua, representante 
da Globofarma, por sua participação na Tribuna Popular 
desta tarde. 

Concedo a palavra, por indicação do Sr. Deputado 
Anselmo Tose, a Sra. Sandra Fagundes Moreira da Silva, 
Coordenadora do Programa de DST/Aids, da Secretaria 
Estadual de Saúde neste Dia Internacional de Combate a 
Aids, 1 de dezembro. 

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

ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO VEREZA) 

– Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete de Sá. 
 
A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Pres idente, no dia 

3 de dezembro serão feitos os exames de verificação da taxa 
de glicose, triglicerídeos, colesterol e verificação da pressão 
arterial. As pessoas que quiserem fazer estes exames que 
serão realizados das 8 às 11 horas deverão estar em jejum 
total. Os exames serão realizados próximo à entrada do 
térreo desta Assembléia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO VEREZA) 

– Muito obrigado. Dia 3, portanto, depois de amanhã, estes 
exames anunciados pela Sra. Deputada Janete de Sá estarão 
à disposição  de qualquer pessoa presente à Casa. (Pausa) 

Concedo a palavra a representante do Programa 
de DST/Aids, da Secretaria Estadual de Saúde, Sra. Sandra 
Fagundes Moreira da Silva. 

 
A SRA. SANDRA FAGUNDES MOREIRA 

DA SILVA – (Sem revisão da oradora) – O dia 1° de 
dezembro é o Dia Mundial de Luta contra Aids. Este dia foi 
criado há quinze anos pela Organização Mundial de Saúde, 
adotando o laço vermelho como símbolo de luta contra a 
Aids. É uma oportunidade para uma ação na tentativa de 
reduzir o índice de contaminação pelo HIV. 

Nos últimos dois anos o Ministério de Saúde, 
junto a UNAIDS, adotou o tema “Preconceito e 
Discriminação”, pois são considerados as maiores barreiras 
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à prevenção de novas infecções, à assistência de pessoas 
vivendo com HIV/Aids e a redução do impacto da 
epidemia. 

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 
Espírito Santo se une a esta mobilização nacional e 
internacional, promovendo campanhas e apoiando 
iniciativas direcionadas para este objetivo e tem também 
incentivado, cada vez mais, a realização de testes, 
sensibilizando a sociedade para a convivência com a 
sorologia para o HIV, estimulando atitudes não -
discriminatórias em relação a Aids. 

Os números da Aids no Estado do Espírito Santo, 
atualizados até novembro de 2003, registram um total 
acumulado de 3.594 casos desde o início da epidemia, 
sendo 2.383 masculinos 2.111 feminino. 

Dos casos de Aids notificados 34 % foi a óbito, 
mas a taxa de mortalidade tem reduzido até 17% no ano de 
2002. Nos últimos seis anos, a média anual de casos 
notificados se manteve em 341 casos por ano. A taxa de 
incidência de 10.4 casos por mil habitantes é menor do que 
a taxa global do País de 15 por mil habitantes. Quanto ao 
número de testes realizados, temos realizado 29 testes para 
o HIV por mil habitantes, mais alto do que a média 
nacional, que é atingir 25 casos para cada mil habitantes.  

O perfil da tendência de crescimento da epidemia 
é jovem, mulher, heterossexual, baixo nível sócio -
econômico e baixa escolaridade. 

A Secretaria de Estado, através da Coordenação 
estadual de DST/Aids, aprovou nesta Assembléia 
Legislativa, leis fundamentais para o andamento do trabalho 
de prevenção e assistência. 

A Lei Estadual nº 130/99 portaria n° 176/99, que 
obriga a aquisição e realização de testes anti-HIV em todo 
serviço de p ré-natal para toda gestante do Estado e a Lei 
Estadual n° 6.769 de 2001 que dispõe sobre distribuição de 
seringas descartáveis para usuários de drogas e 
fornecimento de preservativos gratuitamente em hotéis, 
motéis e similares. 
 Temos realizado campanhas informativas 
educativas na mídia falada e escrita para a população 
específica (homens que fazem sexo com homens, usuário 
de drogas injetáveis, profissionais do sexo e gestantes) e 
população em geral (homens heterossexuais) e temos feito 
distribuição de preservativos masculinos, trezentos e setenta 
mil por mês, para todos os Municípios e capacitação dos 
profissionais de saúde que trabalham na rede pública do 
Estado.  
 Como articuladora da política estadual de 
combate à AIDS, a ação desencadeada pela Secretaria de 
Saúde  envolve parceria com Municípios e Organizações da 
Sociedade Civil, incluindo a rede ambulatorial e hospitalar 
estadual e municipal, constituindo uma rede de prevenção e 
cuidados em DST e Aids, com trinta e seis serviços em 
2003, o que representa um crescimento de trezentos e 
cinqüenta por cento desde 1997 e garantia de atendimento 
de cem por cento da demanda da fórmula infantil (leite) 
para recém-nascidos filhos de mães HIV positivo e de 
medicamentos de DST e infecções oportunistas. 
 O perfil das ações no Estado hoje representa 
quarenta por cento dos Municípios desenvolvendo ações 
sistemáticas de prevenção e/ou assistência em DST e Aids e 
quarenta e sete por cento realizando ações pontuais de 
prevenção em DST e Aids; Oitenta por cento das 

maternidades já foram  capacitadas para o aconselhamento 
e triagem com teste rápido para as parturientes; 
Laboratórios públicos, municipais e regionais estão sendo  
implementados para a realização de toda a demanda de 
testes Anti-HIV e o Laboratório Central para os 
confirmatórios, como IFI e  W.Blot. Testes de carga viral e 
contagem de linfócitos CD4 essenciais para o controle da 
doença para o paciente  são realizados rotineiramente pelo 
Laboratório Central e pelo  Núcleo de Doenças Infecciosas  
em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, 
tendo ampliado de cem testes por mês  em 1997 para 
seiscentos testes por mês  em 2003.  
 Finalizando, evidenciamos que nossas metas 
principais, a médio prazo, incluem a eliminação da 
transmissão vertical do HIV, que nenhuma criança nasça 
com Aids no nosso Estado, e a melhoria  da qualidade de 
vida das pessoas vivendo HIV/Aids, a redução da infecção 
pelo HIV na população e do preconceito e discriminação 
quanto à Aids.  

 
A Srª Brice Bragato – Srª Sandra, é bom recebê-

la. Nos conhecemos desde o Movimento Estudantil, na 
década de 70. Temos acompanhado o seu trabalho pelos 
jornais, pelas entrevistas em televisão. 
 Srª Sandra, tramita nesta Casa um projeto 
proibindo a distribuição de seringas para usuários de 
drogas, essa distribuição tem o objetivo de evitar a 
contaminação por HIV. A Srª  tem uma opinião  sobre esse 
assunto? Esse programa de distribuição de seringa de onde 
vem? Como está sendo colocado em nível nacional?  
  

A SRª SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA 
SILVA - Já participamos de uma audiência pública nesta 
Assembléia, no mês passado, a respeito desse projeto que 
tramita nesta Casa.  
 Na realidade, esse projeto de redução de danos, 
que se chama, é um projeto internacional da Organização 
Mundial de Saúde que o Ministério da Saúde formulou no 
País. Há dez anos já vem trabalhando em todos os outros 
Estados e no Espírito Santo desde o ano de 2002, quando 
foi aprovado no Estado.  
 Isso é um documento normativo do Ministério, 
está totalmente dentro de um projeto de lei já aprovado em 
nível federal.  
  

O Sr. Anselmo Tose - Srª Sandra, convidei-a em 
nome da Assembléia Legislativa para estar nesta Casa neste 
dia porque hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. 
Todos devem estar acompanhando os debates que estão 
sendo realizados nesses dias. Com a evolução do tratamento 
em nosso País, com o controle das infecções oportunistas, 
ou seja, com a melhora da qualidade de vida das pessoas 
que contraíram o HIV e que desenvolveram a doença, muita 
gente está achando que a doença está resolvida. 
 Gostaria que a Srª falasse um pouco sobre isso, 
porque sabemos que a AIDS mata, não tem cura por mais 
que se controle os sintomas da doença e como está a 
epidemia no mundo. Quer dizer, os dados que temos são 
estarrecedores. São quarenta e dois milhões de pessoas, 
sendo que trinta milhões na África subsariana, ou seja, é 
uma doença em que alguns lugares está muito ligada. E a 
curva do Brasil com pessoas de baixa rendas, com baixas 
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escolaridades e jovens. A feminização da doença já ocorreu, 
a relação é mais  ou menos um para um.  

Gostaria  que a Senhora  comentasse um 
pouquinho sobre isso. Ressaltando,  estamos na TV 
Assembléia e na TV E ao vivo.  

Gostaríamos que V.S.ª passasse uma mensagem 
para as pessoas, o que deve ser feito para prevenir essa 
doença. Nós sabemos, mas gostaríamos de ouvir de V.S.ª 
sobre o que tem de mais avançado hoje para a prevenção da 
doença. 

 
A SRA. SANDRA FAGUNDES MOREIRA 

DA SILVA – Na realidade, o Programa Nacional evoluiu 
muito em termo de tratamento, em termo de distribuição 
gratuit a dos medicamentos, principalmente nos últimos seis 
anos, a sensação que se teve no Brasil, é de que realmente a 
doença estava estável, estabilizada e que ela não mataria, 
mas na realidade, a AIDS é uma doença ainda fatal, apesar 
do tratamento prolongado o u sobreviva. Existe a qualidade 
de vida do paciente, mas sabemos da possibilidade do óbito  
do paciente pela doença. A prevenção é tomar  cuidado 
como: se tiver relações sexuais, o uso dos preservativos em 
todas as relações; se faz uso de drogas, usar seringas e 
agulhas descartáveis; na questão da criança, a grávida tem 
que fazer o teste, tem que tomar os medicamentos para que 
a criança não nasça com AIDS. Além disso, o controle 
absoluto do sangue que o Estado tem feito rigorosamente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 

– Agradecemos a Dra. Sandra Fagundes Moreira da Silva, 
do Programa de DST/AIDS da Secretaria Estadual de 
Saúde, pela sua participação na Tribuna Popular. 

Concedo a palavra ao Sr. Flavo Takeni Kataoca, 
representando o Instituto Solidário, por indicação do Sr. 
Deputado Anselmo Tose. 

 
O SR. FLAVO TAKENI KATAOCA – (Sem 

revisão do orador) - Boa - tarde a todos, gostaria de 
agradecer aos  Deputados presentes pela oportunidade de 
estar falando aos senhores sobre um assunto muito 
importante para a nossa sociedade que é a Saúde Pública. 

Agradeço o Sr. Deputado Anselmo Tose, pelo 
convite, de estar hoje nesta Casa podendo compartilhar com 
colegas parlamentares. 

Esse projeto é um da sociedade, mas sem dúvida 
nenhuma dependemos, como sociedade de que nossos 
representantes presentes, também entendam a amplitude 
desse Projeto e a importância para a  saúde pública do 
Estado das ações que vamos conversar nesta tarde. 

Agradeço ao Presidente da Casa, por ter permito 
esse espaço para estarmos  falando nessa oportunidade.  

Quase todos os representantes da saúde quando 
assoma esta tribuna, muitos pensam que é para trazer  
problemas. Problemas que todos os senhores conhecem 
muito bem da saúde pública. Hoje, não traremos problemas, 
vamos dar a oportunidade a V.Ex.as. de conhecerem 
algumas soluções para a saúde pública e entenderem como 
parlamentares, se devem apoiar esse movimento da 
sociedade em prol da saúde pública. 

Saúde pública como todos sabem, encontra -se 
numa situação caótica. Caótica por vários motivos que 
antecedem  vários anos de gestões públicas na área de 
saúde. Caótica porque entendemos  que na verdade a falta é 

de projetos que venham trazer realmente uma 
transformação da realidade atual. 
 Como parlamentares, sabemos que há um esforço 
muito grande dessa Cas a no sentido de criar projetos para a 
melhoria da saúde. Temos vários colegas médicos,  
presentes nessa casa, sabemos dos compromissos desses 
colegas médicos que estão representando a sociedade. 
Sabemos também que precisamos de projetos que não 
venham só do Governo, precisamos de projetos da 
sociedade para a melhoria da saúde pública.  
 Sou professor de cirurgia da Emescan, médico 
cirurgião, trabalho na Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória. Vivo o dia-a-dia de um hospital que faz 
praticamente cem por cento de atendimento ao Sistema 
Único de Saúde. Nós que trabalhamos no setor público de 
saúde, sofremos muito a cada dia. Sofremos porque como 
profissionais capacitados que somos, para oferecer um bom 
serviço para nossos pacientes não temos recursos para 
muitas  vezes executá-lo de forma eficiente. 
 Sofro ainda como professor, já que sou 
responsável pela formação de novos profissionais de saúde, 
futuros médicos, como professor venho assistindo dia-a-dia 
o que os nossos alunos estão tendo dificuldades cada vez 
maiores para se prepararem adequadamente para a sua 
atividade profissional. Isso porque todos profissionais de 
saúde são formados pela saúde pública. Se a saúde pública 
vai mal, os profissionais formados pela saúde pública 
também não são profissionais bem preparados. 
 Em sala de aula fazemos discurso mostrando qual 
é a melhor forma de atendimento. Na prática os nossos 
estudantes,  encontram-se diante de um conflito, percebem 
que todo aquele discurso que foi feito na sala de aula não é 
aplicado na prática, tendo que se adaptar a essa realidade. 
Gera uma confusão na cabeça do jovem médico que está em 
formação. 
 Com certeza as repercussões desses conflitos vão 
ser sentidas pela população que será atendida por esse 
médico. Mesmo quem tem plano de saúde, na verdade 
também é afetado pela saúde pública. O profissional que vai 
atender quem tem plano de saúde é o profissional que foi 
formado pela saúde pública. A saúde pública é um 
problema de toda a sociedade.  

Na década de 60, parte da sociedade tentou se 
livrar desses  problemas aderindo o plano de saúde. 
Infelizmente essa mesma sociedade está sentindo que até 
mesmo essa solução criada não está sendo eficiente. A 
qualidade do atendimento na rede privada também está se 
deteriorando. 

Sou médico do Vitória Apart Hospital t ambém, 
percebemos que a cada dia a qualidade do nosso 
atendimento na rede privada esta caindo. Caindo pela 
massificação e pelo despreparo dos profissionais de saúde. 
A saúde pública é de interesse de todos. 

Nesse sentido os profissionais da saúde 
resolveram criar uma nova forma para melhorar a qualidade 
do atendimento à saúde pública, através da criação de uma 
Organização Não Governamental que é o Instituto 
Solidário. 

O Instituto solidário tem título federal de OSCIP 
– Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 
portanto, ele se encontra adequado ao moderno terceiro 
setor que vem se fortalecendo a cada dia em nosso País. 
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Se nós formos analisar o Produto Interno Bruto de 
alguns países desenvolvidos como a França, vamos 
perceber que 40% do seu Produto Interno Bruto hoje é 
gerido pelo terceiro setor. Mostrando que o terceiro setor 
em países desenvolvidos é bastante ativo até do ponto de 
vista da economia desses países  

E no Brasil está começando a haver um processo 
bastante interessante, o Terceiro Setor está se 
desenvolvendo. Estamos assistindo, cada vez mais, a uma 
profissionalização do Terceiro Setor, a partir da Lei n° 
9.790/99, onde criou-se o título de OCIP. 
 Este título de OCIP, traz uma relação diferente 
com o governo. Criou-se o Termo de Parceria. Acho que 
talvez este seja o assunto mais importante a tratar aqui com 
os Srs. parlamentares. 

O governo, hoje, pode ter uma relação diferente 
com a ONG, ele pode estabelecer parcerias. Então, a ONG 
deixa de ser apenas um grupo da sociedade, às vezes ligada 
a movimentos de protestos contra governo; não é isso mais 
o Terceiro Setor. É importante que os parlamentares 
presentes percebam isto, que o moderno Terceiro Setor não 
é um grupo de pessoas protestando contra as ações 
governamentais, mas um grupo da sociedade que está se 
organizando, inclusive com possibilidades de se fazer 
parcerias com o governo. 
 O Instituto Solidário, como tem o título de OCIP 
para atuar da Saúde Pública, pode estabelecer parcerias com 
o governo para atuação em áreas de Saúde Pública. Então, 
todas as ações das Secretarias Municipais de Saúde, das 
Secretarias Estaduais de Saúde, elas podem ter parcerias da 
organização não governamental que tenha o título de OCIP. 
 O próprio Poder Legislativo pode estabelecer 
projetos e usar do seu orçamento para estar executando 
ações em parceria com a instituição do Terceiro Setor com 
o título de OCIP. Então, projetos vindos desta Casa de Leis, 
apesar de estarem ligados à LDO através do Termo de 
Parceria, não necessariamente precisam passar pela LDO; 
eles passam a ter uma relação extra -orçamentária pelo título 
de parceria. 
 Estaremos recebendo no dia três de dezembro, 
quarta-feira, o Advogado Paulo R. Martins, que é um 
Consultor do Governo Federal para o Terceiro Setor, que 
estará falando sobre o Termo  de Parceria. Acho que seria 
muito importante que os Srs. Parlamentares possam estar se 
atualizando nesse Termo de Parceria.  
 Isso acontecerá no Teatro da UFES, na 2ª 
Amostra Institucional do Terceiro Setor, e está sendo 
promovido pelo Instituto de Gestão  Social e 
Responsabilidades Empresarial. Deverá ocorrer às 18h do 
dia três de dezembro, no Teatro da UFES. Será uma 
oportunidade para os Srs. Parlamentares conhecerem 
melhor a Lei n° 9.790/99, e o Termo de Parceria. 

O Instituto Solidário pode fazer parcerias com 
esta Casa de Leis, é uma questão somente de vontade 
política.  

Temos projetos para melhorias na Saúde Pública, 
sobras orçamentárias podem ser utilizadas nesses projetos. 
Não necessariamente precisam retornar aos cofres públicos, 
uma vez que não forem utilizadas por alguma área do 
governo. 

Acho que seria interessante este convite. O Sr. 
Deputado Anselmo Tose com certeza estará presente, e 
poderá estar fazendo convite ao Dr. Paulo R. Martins para 

que pudesse fazer uma reunião com a bancada dos Srs. 
Deputados, para discutir e aprofundar sobre o Termo de 
Parceria. 

O Instituto Solidário está também lançando um 
campanha de natal com o Shopping Norte Sul, onde parte 
das vendas serão revertidas para a Santa Casa, o Hospital 
Evangélico, a Promatre e o Hospital Santa Rita. 

Temos estimulado a população a fazerem suas 
compras de natal nesse shopping. E essa é uma das 
estratégias que serão lançadas pelo Instituto Solidário, 
incentivar vendas, baseados na percepção do marketing 
social para a Saúde Pública. Os empresários estão sendo 
estimulados a investir em recursos na Saúde Pública, tendo 
como contrapartida o incentivo da venda dos seus produtos 
através da percepção desse marketing social. 

Gostaria de estar convidando os Srs. Deputados 
solidários com a Saúde a estarem também participando 
dessa campanha de natal do Shopping Norte Sul. 

Agradeço os minutos cedidos. Obviamente que o 
projeto é extenso, e estarei enviando por e -mail a cada 
Gabinete dos Srs. Deputados um detalhamento desse 
projeto, que é muito amplo. Temos um programa todo para 
a melhoria da Saúde Pública que passou inicialmente pela 
união dos hospitais; estamos unindo as pessoas e as 
instituições em prol da melhoria da Saúde Pública. 

 
O Sr. Gilson Amaro - Professor, queremos 

parabenizá-lo por este belíssimo pronunciamento.  
Há muita coisa para se mudar em termos de saúde 

pública em nosso País. O sofrimento é muito grande. O 
Senhor como médico sabe que o sofrimento da população é 
grande, principalmente a dos menos favorecidos, a começar 
pela  forma como são atendidos nas portas dos hospitais. 
Chegam precisando ser atendidos e são recebidos com: 
“aqui não tem vaga, aqui não atendemos”. E ficam sem 
saber para onde ir. As pessoas não estão preparadas para 
atender o paciente quando ele chega na porta do hospital, 
principalmente os menos favorecidos, aqueles que sofrem, 
que têm um salário miserável, aqueles que verdadeiramente 
trabalham neste País. Realmente, o pequeno trabalhador 
não tem muito valor neste País. Aqueles que criam divisas, 
riquezas, que produzem, têm um sofrimento muito grande. 
 Não vamos estar presente, porque estaremos em 
Brasília amanhã, aonde temos vários compromissos. Mas, 
estamos presente nessa luta, nessa discussão. Precisamos 
que a sociedade realmente se organize para ver aonde está o 
problema da saúde pública em nosso País. Sabemos que há 
muitos recursos e que são mal gerenciados. Precisamos 
realmente resolver este problema. 
  

O Sr. César Colnago - Queremos parabenizá-lo 
pela sua iniciativa enquanto porta-voz da instituição, 
agradecer o convite e dizer que esta Casa entende o 
momento difícil por que passa a Santa Casa de 
Misericórdia.  

Como Relator do Orçamento devemos informar 
que foram dezoito Deputados que colocaram emendas, 
numa somatória de quatrocentos e trinta e cinco mil para a 
Santa Casa de Misericórdia. Não resolve o problema da 
Santa Casa, mas, com certeza, mostra a sensibilidade e o 
apelo que foi feito aos Deputados. E estamos falando de 
todos os Deputados. Evidentemente que alguns colocaram 
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emendas para outros hospitais, hospitais do interior, para a 
própria Promatre.  

Mas, a discussão do Terceiro Setor, em sair da 
condição de coitado, vendo para dentro de si também - as 
questões gerenciais, da modernização que o hospital vem 
sofrendo e precisa sofrer, a parceria com a sociedade civil, a 
parceria com o próprio Governo, e aí com o Governo de 
Estado e Prefeituras, para viabilizar um novo modelo de 
financiamento... Porque a grande verdade é que o 
financiamento do SUS não cobre as despesas do hospital. 
Não sabemos a realidade de hoje, ma s há poucos anos a 
Santa Casa era glosada como Hospital Universitário e não 
recebia enquanto tal. E é um hospital de ensino. E era 
muitas vezes glosada aquela diferença do Hospital 
Universitário.  
Então, entendemos que a crise que a Santa Casa e os 
hospitais filantrópicos passam é histórica, não é de hoje, 
não é deste ano, é uma coisa antiga, mas o instrumento 
gerencial de modernização do hospital, de novas técnicas e 
organização, a questão de buscar fontes de financiamento e 
outras, que vocês têm tentado, não acusar e sim, a própria 
instituição e organização dos três hospitais, chamar o 
Governo do Estado, da  Prefeitura, da Região Metropolitana 
enquanto parceiros, e a própria sociedade civil, as empresas 
e outras, para que possa, definitivamente, sair dessa 
situação difícil e histórica  que a Santa Casa de 
Misericórdia passa. Nada disso acontecerá se não tiver, e 
está tendo, a iniciativa de quem está lá naquele hospital 
pensando, planejando, elaborando formas para sair e 
encontrar alternativas. Enquanto a Organização de Terceiro 
Setor, que vocês estão formulando e já colocando na rua, e 
aproveitamos para parabenizar àquela caminhada que foi 
importante enquanto denúncia e também enquanto 
mobilização para que encontremos o caminho.  

Quem sabe, faz acontecer. Achamos que a Santa 
Casa está tentando fazer trilhar este caminho.  

 
O Sr. Anselmo Tose – Sr. Flavo Takeni Kataoca, 

o convite para que o Senhor estivesse nesta Casa foi 
exatamente para valorizar esse trabalho. 
 Até pouco tempo atrás as pessoas se juntavam 
para criticar o Poder Público, para reivindicar e, muitas 
vezes, as críticas eram muito duras. Achamos que os 
problemas estão aí, são de todos e cabe à sociedade ajudar 
na solução deles. A responsabilidade não deve ficar tão 
somente com o Governo, por mais que os meios e as 
condições estejam em grande parte com o Governo. 
 Para concluir, daremos dois exemplos importantes 
do trabalho do Terceiro Setor. O primeiro, inclusive o 
colocamos no nosso orçamento, seria recurso para o 
Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante, que é 
praticamente todo tocado pelo voluntariado da Afepol, que 
organiza aquela festa da polenta e outras coisas mais para 
tentar manter aquele hospital.  
 Segundo, estivemos hoje no Hospital das 
Clínicas, o HUCAM - Hospital Cassiano Antônio de 
Moraes, na inauguração do Centro Obstétrico para parto 
humanizado, que é um avanço muito grande e na 
inauguração no Centro de Hemodinâmica daquele hospital. 
Agora vamos ter lá o exame de cateterismo, cirurgia 
cardíaca, o que é muito significativo para  nós. 
 Grande parte do trabalho foi feito exatamente pela 
sociedade de amigos do HUCAM. O que não se conseguia 

fazer entre os entes públicos, a sociedade entrou com apoio, 
como também a Fundação de Apoio daquele hospital.  

Esse é o caminho. Os Senhores estão de parabéns. 
Venham conosco, junto com o Poder Público, para que 
possamos criar condições para que todos possam fazer um 
pouco e ajudar na solução desses problemas que temos na 
área de saúde. 
  

A Sra. Janete de Sá - Gostaríamos de esclarecer 
ao Dr. Flavo que nós, preocupada com o problema da saúde 
no nosso Estado, fizemos algumas emendas ao Orçamento, 
já que cabe a cada Sr. Deputado, e contemplamos a Santa 
Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Rita, o Hospital dos 
Ferroviários que é um hospital muito pobre, que fica na 
região de São Torquato, e o Hospital Nossa Senhora da 
Penha, que fica em Santa Leopoldina e atende toda aquela 
região de Santa Maria de Jetibá e até de Cariacica.  

Conte conosco nesse trabalho, porque temos uma 
preocupação muito grande com a questão da saúde. 
Agradecemos a sua presença nesta Casa. 
  

O SR. FLAVO TAKENI  KATAOCA – (Muito 
obrigado!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

- Concedo a palavra, por iniciativa da Srª Deputada Janete 
de Sá, ao Presidente do Sindicato dos Ferroviários do 
Espírito Santo e Minas Gerais, Sr. João Batista Cavaglieri. 
  

O SR. JOÃO BATISTA CAVAGLIERI – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, em especial a Srª Deputada Janete de Sá por ter-
nos dado a oportunidade de falar um pouco sobre a relação 
sindicato, empresa, sociedade, trabalhador, aposentados, 
anistiados, enfim, a relação que temos no órgão que 
representa os trabalhadores. 
Desde que assumimos a condução da entidade sindical 
temos uma preocupação com a performance. Se a empresa 
estiver bem, em franco crescimento, naturalmente, pelo 
menos teria que ser, o trabalhador também cresce junto com 
a empresa, nos ganhos, na atenção e no respeito que os 
comandantes da empresa, os acionistas, a direção precisa ter 
com os seus trabalhadores, não apenas aqueles que estão 
hoje conduzindo a árdua tarefa de levar a Companha Vale 
do Rio Doce no patamar que está, como também aquelas 
pessoas que ainda têm algumas contas a serem acertadas; os 
aposentados, que foram os grandes responsáveis  juntamente 
com os atuais funcionários pelo crescimento dessa grande 
mineradora, grande ferrovia, enfim, tudo isso que é a 
CVRD e que o mundo conhece. 
 Temos uma forma de trabalhar no sentido de que 
todos cresçam. Não queremos acabar com a Companhia 
Vale do Rio Doce e nem queremos que ela acabe com o 
trabalhador, mas que todos cresçam. Essa é a nossa postura 
diante do Sindicato dos Ferroviários. Mas, existem algumas 
pendências que pontuaremos e que os responsáveis pela 
CVRD têm que entender, pois não é possível tratar certas 
situações com os descasos que tratam hoje. Por exemplo, 
temos um caso recente, que inclusive foi tratado nesta Casa 
em uma audiência pública, sobre os anistiados da 
Companhia Vale do Rio Doce. São pessoas que quando a 
CVRD começou efetivamente a entrar no mercado de 
negociação para ser privatizada, quando o governo decidiu 
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privatizar, nos idos de 90, ainda no Governo Collor, 
começou a haver o enxugamento da empresa, que tinha 
cerca de vinte e três mil empregados. Então, em 1990 
começou o chamado enxugamento, para que os 
compradores tivessem motivação para efetivar a compra. 
 Muitos trabalhadores, muitas famílias foram 
penalizadas, porque ou entravam no plano de incentivo ou 
iam para a rua depois que terminasse o plano de incentivo. 
Essa postura do Governo acabou fazendo muitas vítimas, e 
até hoje temos famílias desagregadas, trabalhadores de 
vários anos de casa que estão na rua da amargura, em 
alguns casos sem ter o que comer; perderam seu espírito de 
cidadão, a sua posição na sociedade capixaba ou  mineira, e 
de outras regiões do país, num total de seiscentas famílias. 
No Espírito Santo e em Minas Gerais, na base do Sindicato 
dos Ferroviários, cerca de trezentos e poucas famílias.  

A lei de anistia, desde 1994, inclusive feita e 
sancionada pelo Governo Itamar, até hoje não temos o 
resultado disso. 
 Além da audiência pública realizada nesta Casa, 
há ações na justiça e o sindicato sempre discute nos acordos 
coletivos uma forma, junto à companhia, de resolver esses 
problemas - o retorno desses companheiros com a empresa; 
trabalhar a aposentadoria dessas pessoas, a empresa arcando 
com os encargos; indenizando essas pessoas. Como seria? É 
esse canal que tentamos abrir, principalmente nesses casos 
que viraram um transtorno, um caos social, um aumento 
dos desempregados, da desagregação familiar. 
 A partir daquela audiência pública estivemos 
conversando com o Sr. Marcelo Sereno, Assessor do Sr. 
José Dirceu, juntamente com a Srª Deputada Janete de Sá, 
em Brasília. E todos os Deputados do Espírito Santo 
assinaram uma moção de apoio, o que em nome do 
sindicato agradecemos, pois isso reforça no sentido de 
estarmos resolvendo os problemas de uma vez por todas, 
porque não é possível vermos pais de famílias, filhos e 
esposas nesse dilema, sendo que a empresa tem condições 
de resolver esse problema. Essa é uma frente de luta que 
temos no sindicato, e estamos tendo apoio desta Casa  no 
sentido de resolver esse problema social. 
 Outras situações que gostaríamos de deixar claro 
para esta Casa e para a sociedade capixaba é que 
recentemente ocorreu o pagamento do PRL. Está apontado 
para a Companhia Vale do Rio Doce o maior lucro da 
história da empresa . Todos aqui sabem a que valor ela foi 
vendida. Hoje o seu patrimônio vale cinco vezes mais do 
que valia quando foi p rivatizada, há sete anos.  Foi  vendida 
por três bilhões e hoje está avaliada em quinze bilhões. E o 
lucro, nem se fala. É muita coisa! Isso é solo brasileiro, são 
regiões que em determinado momento são agredidas pelo 
desenvolvimento da mineração. Então, e ssa empresa tem 
que olhar para a sociedade, para a comunidade onde atua e 
principalmente para os seus atores, para as pessoas que 
desenvolvem aquele potencial que está ali. 
 Temos agora apontada para Carajás uma mina de 
cobre. Foram três bilhões de investimentos feitos com o 
lucro que a Vale do Rio Doce está produzindo, e está 
apontada como uma das maiores minas do Planeta. Ou seja, 
a Vale do Rio Doce está sentada em cima de um barril - e 
não é de pólvora não - um barril de dólares, de lucros. Às 
vezes não podemos imaginar o tanto de riqueza que passa 
pela administração da Vale do Rio Doce, que envolve o 
solo brasileiro e uma série de coisas. E isso envolve 

poluição, isso envolve acidente de trabalho, isso envolve 
uma série de coisas que penalizam as pessoas  e as 
comunidades que estão próximas. 
 Esta fala que fazemos nesta Casa para a sociedade 
e para vocês, Parlamentares, é para que a empresa tome 
consciência de que o lucro precisa ser melhor distribuído. 
Tivemos um ponto cinco salários de adiantamento no lucro, 
mas é um lucro tantas vezes maior do que esse mesmo valor 
que já foi pago aos trabalhadores da Vale do Rio Doce nos 
anos anteriores. Quer dizer, se os trabalhadores da Vale do 
Rio Doce hoje estão com um salário de média de mercado, 
porque foi isso que a empresa fez depois de privatizada - 
não temos mais planos de cargos e salários, por mais que 
lutemos nos acordos coletivos -  este é o momento de 
partilhar com seus empregados, que partilham com suas 
famílias, que partilham com o comércio capixaba e mineiro, 
que partilham com a comunidade. Se os ganhos foram 
maiores na região onde atua, este é o momento da 
distribuição. E por mais que batalhemos, por mais que 
lutemos, a empresa fecha a mão. É a chamada “munheca de 
vaca” ; não quer abrir a mão. 
 Então, nestes momentos que esta Casa de Leis 
cede para o sindicato trabalhamos no sentido de fazer a 
empresa enxergar que se o lucro está sendo produzido, ele 
tem que ser melhor distribuído. E somos incansáveis no 
sentido de tentar convencer a Vale do Rio Doce, no 
decorrer de suas atividades, de que é preciso dividir isso um 
pouco melhor. 
 É preciso também redobrar as atenções no caso 
dos acidentes de trabalho. Semana passada a Sr.ª Deputada 
Janete de Sá presenciou, em Itacibá, a morte de um 
trabalhador. E nós – é nosso papel no sindicato - alertamos 
e advertimos a empresa do risco a que os trabalhadores da 
Vale do Rio Doce estão expostos, numa atividade muito 
grosseira, muito pesada. A empresa precisa também se 
preocupar com a segurança dos trabalhadores no papel e de 
fato. 
 Para finalizar não poderia deixar aqui de falar dos 
companheiros aposentados, pensionistas, cerca de nove mil 
no Espírito Santo. E a empresa precisa olhar para a 
comunidade, olhar para o aposentado e para o pensionista 
que tanto deram, tanto fize ram e agora estão um pouco 
esquecidos. 
 Nós, do sindicato, fazemos nossa parte no sentido 
de buscar a atenção da empresa para essa categoria. E peço 
também a esta Casa de Leis que sempre que tiver espaço o 
ceda, porque esses companheiros que ajudaram a construir 
essa empresa precisam de uma atenção mais enfática por 
parte dela, no sentido de se sentirem gente, de se sentirem 
responsáveis pelo desenvolvimento da empresa e, 
conseqüentemente, pelo desenvolvimento do Espírito Santo 
e Minas Gerais, onde esses companheiros sempre atuaram. 
 Queremos agradecer esta Casa de Leis por esta 
oportunidade, à Sr.ª Deputada Janete de Sá, ao Presidente 
desta Casa de Leis, Sr. Cláudio Vereza, e aos demais 
Deputados. Que espaços como este sejam abertos com 
maior freqüência, porque somente falando o que está 
acontecendo a empresa tratará com mais carinho as pessoas 
que tanto cuidam dela, e com muito carinho também.  
 
 A Sr.a Janete de Sá - Queremos complementar a 
fala do Presidente do Sindicato,  observando que esse lucro 
fantás tico, que subiu do mesmo período do ano passado 
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para este ano, foi de seiscentos e quarenta por cento, e o que 
a Companhia Vale do Rio Doce distribuiu para os seus 
empregados e para a sociedade capixaba? Por que a 
Companhia  Vale do Rio Doce despreza tanto seus 
aposentados e seus pensionistas, que foram os precursores 
dessa grande empresa? Eles que deixaram lá o seu sangue, 
seu suor para que a  empresa se transformasse na 
mineradora que é hoje. Temos presente nesta Casa o Sr. 
Deputado Gilson Amaro, que inclusive trabalhou na Vale 
do Rio Doce e  também deixou seu “couro” nessa empresa.  

Não vemos essa distribuição da Vale com 
igualdade para a sociedade. Achamos que a Vale passa 
muito pouco. Por isso convidamos o presidente do 
sindicato, para se pronunciar nes ta Casa sobre esses 
problemas dos acidentes, sobre o descaso com os 
aposentados, sobre a distribuição melhor na participação 
dos resultados e dos lucros da empresa, sobre a grave 
questão dos anistiados, que são mais de seiscentas famílias 
penalizadas, sem o retorno para os seus locais de trabalho, 
sem uma proposta de acordo. Com isso aumenta o número 
de desempregados no Estado do Espírito Santo.  

Foi nesse sentido que convidamos o presidente do 
Sindicato e queremos, junto com ele, porque somos diretora 
também dessa entidade, com muito orgulho, agradecer à 
Mesa Diretora e o Plenário por ter votado conosco e nos 
agraciado com este espaço. 

 
O Sr. Sérgio Borges – Queríamos parabenizar o 

presidente do Sindicato e dizer que não estranhamos a Vale 
do Rio Doce agir dessa forma porque ela  polui o pulmão 
dos cidadãos do Município de Vitória diariamente, com 
esse dinheiro todo. A Companhia Vale do Rio Doce é 
mestre em não dar importância ao cidadão, ao seu 
empregado, ao seu aposentado. Essa companhia ainda não 
se conscientizou de que o lucro que tem deve a esses 
empregados, ao trabalho e ao esforço deles. Ela é mestre em 
poluir o pulmão do capixaba e os órgãos de inspeção de 
meio ambiente do Estado do Espírito Santo deveriam exigir 
da  Vale do Rio Doce, com muito rigor, porque ela tem 
condição de instalar os filtros. Somos solidário à luta dos 
Senhores e já assinamos os documentos.  

Há uma outra coisa: quando a Companhia Vale do 
Rio Doce era do Governo, existia um fundo nessa empresa 
e uma parte do lucro era destinado aos Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, para financiar projetos de meio 
ambiente, de saneamento, de saúde. Esse fundo, com a 
privatização, acabou. Apoderaram-se do fundo para dividi-
lo entre eles, em detrimento do desenvolvimento do nosso 
Estado. Não s ó do Estado do Espírito Santo como também 
do Estado de Minas Gerais e do Brasil. 

Queremos ser solidário, deixar nossa palavra de 
apoio e pedir às altas autoridades da Companhia Vale do 
Rio Doce que deixem um pouco a sensibilidade – aliás está 
na época, pois estamos chegando próximo ao Natal - atingir 
seus corações, porque aquele dinheiro que estão ganhando 
demais e estão mandando para fora do País tem de ser 
aplicado aqui, no nosso Brasil.  

Agradecemos e parabenizamos os Senhores.  
 
O SR. JOÃO BATISTA CAVAGLIERI -  

Agradecemos o apoio dos Deputados.  
Lembramos que ao lado, em frente ao Palácio do Café, 
haverá, no Natal, a exposição de uma cidade da Vale 

chamada O Vale do Natal, aberto à comunidade.  Será 
interessante; é um projeto interessante. Já dissemos para a 
Companhia o seguinte: não adianta mostrar uma situação 
num evento desses - os senhores terão oportunidade de 
observar, será muito interessante - se na prática não está 
fazendo isso que o Deputado aponta. Ela pode sim, mostrar 
que vai ser muito bonita essa cidade. Agora, que também na 
prática, ela distribua melhor as suas riquezas para que a 
comunidade e os trabalhadores também usufruem daquilo 
que é a Vale do Rio Doce, uma megaempresa. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos a o companheiro João Batista Cavaglieri, 
Presidente do Sindicato dos Ferroviários, por sua 
participação na Tribuna Popular; assim como também do 
Pastor Gilmar Zahn; da Dr.ª Sandra Fagundes Moreira; do 
Sr. Luiz Cláudio Scárdua e do Dr. Flavo Takeni Kataoca. 
(Pausa) 
 Findo o tempo destinado à Tribuna Popular, 
passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 
293/2003, oriundo da Mensagem Governamental nº 
105/2003, na forma do parecer do relator, com a exclusão 
das emendas de números 100, 120, 121 e 154, rejeitadas em 
destaque pelo Plenário. (PPA) 

 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 

301/2003, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 
dispondo sobre cessão dos espaços públicos para eventos. 

 
Discussão única, em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei n.ºs 188/2003, do Deputado Carlos 
Casteglione e outros e 430/2003, do Deputado Gilson 
Gomes, correlatos e anexados na forma do art. 171 do 
Regimento Interno, que dispõem sobre atividade na área de 
biotecnologia, engenharia genética e p rodução, plantio, 
cultivo e comercialização de produtos transgênicos no 
Estado e dá outras providências. Publicados no DPL de  
01.07.2003 e 06.11.2003. Parecer nº 307/2003 da Comissão 
de Justiça pela constitucionalidade. Na Comissão de Saúde, 
o Deputado César Colnago se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar o projeto, na sessão ordinária do dia 
24.11.2003 (COMISSÕES DE SAÚDE, DE 
AGRICULTURA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 457/2003, de autoria do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, que altera a estrutura 
organizacional do Tribunal de Justiça. Publicado no DPL de 
13.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 407/2003, do Deputado Sérgio 
Borges, alterando a Resolução n.º 1.390/1984, concedendo a 
Ordem do Mérito Domingos Martins, no Grau de 
Comendador, aos Deputados Estaduais no momento da 
posse. Publicado no DPL de 29.10.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 
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Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 458/2003, do Deputado Sérgio 
Borges, denominando o Plenário desta Casa de Dr. Dirceu 
Cardoso. Publicado no DPL de 13.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução nº 287/2003, do Deputado Marcelo 
Santos, dispondo sobre a criação da Carta Cidadão. 
Publicado no DPL de 02.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 476/2003, do 
Deputado José Tasso  Andrade, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Luciano Heber Garcia 
Quinderé. Publicado no DPL de 25.11.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA)  

 
Discussão única, em regime de urgência , na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 479/2003, da 
Mesa Diretora e outros, concedendo título de cidadão 
espírito-santense ao Sr. José Roberto Figueiredo Santoro. 
Publicado no DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 480/2003, da 
Mesa Diretora e outros, concedendo título de cidadão 
espírito-santense a Dom Hélio Adelar Rubert. Publicado no 
DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 481/2003, da 
Mesa Diretora e outros, concedendo título de cidadão 
espírito-santense ao Sr. Emil Schubert. Publicado no DPL 
de 26.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 482/2003, do 
Deputado Sérgio Borges e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Wesley Fagundes Caldeira. 
Publicado no DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 483/2003, do 
Deputado Geovani Silva, instituindo o Selo de Qualidade 
Artesanal. Publicado no DPL de 27.11.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA)  

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  484/2003, 
do Deputado Cláudio Thiago e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Marco Aurélio Fernandes 
da Silva. Publicado no DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  485/2003, 
do Deputado Cláudio Thiago e outros, concedendo título de 

cidadão espírito-santense ao Sr. Júlio César Camilo Muniz. 
Publicado no DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  486/2003, 
do Deputado Cláudio Thiago e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Carlos Geraldo Machado 
Casasco. Publicado no DPL de 26.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  489/2003, 
do Deputado Euclério Sampaio e outros, concedendo título 
de cidadão espírito-santense ao Sr. Alcemir Pantaleão 
Sobrinho. Publicado no DPL de 27.11.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA)  

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  490/2003, 
do Deputado Zé Ramos e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Sebastião Raimundo da 
Silva. Publicado no DPL de 27.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  491/2003, 
do Deputado Zé Ramos e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Paulo César Schwab. 
Publicado no DPL de 27.11.2003. (COMISSÕES   DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 495/2003, do 
Deputado José Ramos e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Ricardo Fernandes 
Resende. Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 496/2003, do 
Deputado Marcos Gazzani e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. José Levy Fidelix da Cruz. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 497/2003, do 
Deputado Marcos Gazzani e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense a o Sr. Walter Maciel Figueiredo. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 498/21003, 
da Deputada Sueli Vidigal e outros, concedendo tít ulo de 
cidadã espírito-santense a Sra. Anita Maria Endlich Xavier 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 499/2003, do 
Deputado Gilson Amaro e outros, concedendo título de 
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cidadã espírito-santense a Sra. Iraci Vieira Sesana. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 500/2003, da 
Deputada Sueli Vidigal e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Ricardo Uchoa de Matos. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 501/2003, da 
Deputada Sueli Vidigal e outros, concedendo título de 
cidadão espírito-santense ao Sr. Rubens Xavier dos Santos. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 502/2003, do 
Deputado César Colnago, que concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Srª Miriam Leitão. Publicado no DPL 
de 28.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 341/2003, do 
Deputado Délio Iglesias, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sr Gilberto Maurício. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. Pareceres nºs 276/2003, da Comissão 
de Justiça pela constitucionalidade. (COMISSÃO DE 
CIDADANIA) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 426/2003, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 182/2003, 
excluindo a representação do Ministério Público no 
Conselho Estadual para o Gerenciamento do FUNDEF. 
Publicado no DPL de  06.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei Complementar 
n.º 23/2003, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
193/2003, que reestrutura a Região Metropolitana da 
Grande Vitória, o Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano e autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Grande 
Vitória. Publicado no DPL de 12.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 487/2003, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 206/2003, de 
autorização para abertura de Crédito Suplementar no valor 
de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), 
em favor da Secretaria de Transportes, visando atender 
despesas com  manutenção do órgão, restituição à FUNASA 
e contribuições à COHAB. Publicado no DPL de 
28.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 

Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 488/2003, 
Mensagem Governamental n.º 207/2003, de autorização 
para abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 
1.538.600,00 (um milhão, quinhentos e t rinta e oito mil e 
seiscentos reais), em favor da Secretaria de Segurança 
Pública, visando atender despesas com  indenizações, 
manutenção do órgão e aquisição de equipamentos. 
Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 369/2003, do 
Tribunal de Justiça, que altera a Lei n.º 3.526/82, que 
organiza a administração do Poder Judiciário. Publicado no 
DPL de  09.10.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei Complementar 
n.º 24/2003, do Tribunal de Justiça, alterando o artigo 117 
da Lei Complementar n.º 234/2002, que estatui o Código de 
Organização Judiciária Estadual. Publicado no DPL de 
28.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 493/2003, do 
Tribunal de Justiça, que institui a 11ª Vara Criminal de 
Vitória e altera a competência da Vara Especial de Central 
de Inquéritos de Vitória para Vara de Julgamento de 
Tóxico. Publicado no DPL de 28.11.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E  DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 129/2003, 
do Deputado Anselmo Tose, que estabelece normas 
voltadas à responsabilidade na gestão social do Estado. 
Publicado no DPL de 30.05.2003. Pareceres nºs 127/2003, 
da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e 04/2003, 
19/2003, 035/2003, respectivamente das Comissões de 
Cidadania, de Saúde e de Finanças, ambos pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 463/2003, do 
Deputado Anselmo Tose, concedendo às parturientes o 
direito à presença de um acompanhante durante o trabalho 
de parto, parto e pós -parto imediato, nos hospitais da rede 
pública  de saúde e conveniados, no âmbito estadual. 
Publicado no DPL de 20.11.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 237/2003, 
da Deputada Brice Bragato, que isenta as entidades 
beneficentes de assistência social do pagamento de alguns 
emolumentos. Publicado no DPL de 14.08.2003. Pareceres 
nºs  203/2003 da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade e 18/2003 da Comissão de Cidadania 
pela aprovação . (COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 308/2003, 
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da Deputada Brice Bragato, que dispõe sobre a política da 
Ecoturismo – PECO – neste Estado. Publicado no DPL de  
18.09.2003. Pareceres nº 347/2003 da Comissão de Justiça 
pela Constitucionalidade. (COMISSÕES DE MEIO 
AMBIENTE, DE TURISMO E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  42/2003, de 
autoria da Deputada Brice Bragato, que proíbe, no âmbito 
da administração pública estadual direta e indireta, a prática 
do assédio moral, prevendo aplicação de penalidades a 
eventuais desobediências. Publicado no DPL de 
03.04.2003. Pareceres nºs 46/2003, da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade,  01/2003 da Comissão de 
Cidadania pela aprovação e 32/2003, da Comissão de 
Finanças pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 218/2003, 
do Deputado Gilson Amaro, que dispõe sobre o Programa 
Estadual de Adoção das escolas da rede pública de ensino 
por pessoas jurídicas de direito público e privado. 
Publicado no DPL de 07.08.2003. Pareceres nºs 288/2003, 
da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e 06/2003 
da Comissão de Educação pela aprovação. (COMISSÃO 
DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 252/2003, 
do Deputado Gilson Amaro, que obriga a instalação de 
equipamentos de informática adequados ao uso de pessoas 
com deficiência de locomoção, acesso ou comunicação, nas 
agências e postos bancários. Publicado no DPL de 
20.08.2003. Pareceres nºs 201/2003, da Comissão Justiça 
pela constitucionalidade e 24/2003 da Comissão de Saúde 
pela aprovação. (COMISSÕES DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 312/2003, 
do Deputado Gilson Amaro, que dispõe sobre carros 
apreendidos nos postos policiais do Estado. Publicado no 
DPL de  24.09.2003. Parecer nº 348/2003 da Comissão de 
Justiça pela Constitucionalidade. (COMISSÕES DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., dos Projetos de Lei n.º 19/2003 e 
93/2003, correlatos, ambos de autoria da Deputada Janete 
de Sá, que dispõem sobre o Estatuto de Proteção ao Idoso. 
Publicado no DPL de 18.03.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 343/2003, de 
autoria da Deputada Janete de Sá, que torna obrigatório a 
execução do Hino do Espírito Santo pelo menos uma vez 
por mês em todas as instituições de ensino fundamental e 
médio do Estado. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer 
nº 267/2003 da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade. (COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
DE CIDADANIA) 

Discussão única, em regime de urgência, na forma 
do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 193/2003, da 
Deputada Janete de Sá, que institui o Dia da Empresa Cidadã 
no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 
Publicado no DPL de 1º.07.2003. Pareceres nºs 144/2003, da 
Comissão de Justiça pela constit ucionalidade,  07/2003 da 
Comissão de Cidadania pela aprovação e 031/2003, da 
Comissão de Finanças pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 311/2003, do 
Deputado Rudinho de Souza, que concede tratamento 
prioritário às pessoas com idade igual ou superior à sessenta 
anos, por parte dos órgãos públicos e estabelecimentos 
comerciais em geral. Publicado no DPL de 19.09.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 319/2003, 
do Deputado Rudinho de Souza, instituindo o Projeto 
Artista da Terra, que dispõe sobre a apresentação de artistas 
ou grupos amadores no Estado. Publicado no DPL de 
24.09.2003. Parecer nº 268/2003 da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade  e parecer da Comissão de 
Educação pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 365/2003, 
do Deputado Rudinho de Souza, especificando as 
informações que devam ser expressas nas embalagens de 
leite fluido produzido no Estado. Publicado no DPL de  
08.10.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º  027/2003, 
do Deputado Carlos Casteglione, que dispõe sobre a 
atuação da Procuradoria Geral do Estado e Procuradoria 
Geral de Justiça em casos de desvios de recursos públicos e 
dá outras providências. Publicado no DPL de 26.03.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 302/2003, 
do Deputado Carlos Casteglione, que dispõe sobre a 
proibição  de exposição em locais de destaque de 
supermercado o produto “Álcool Etílico Hidratado na 
forma líquida”. Publicado no DPL de 10.09.2003. Pareceres 
nºs 309/2003 da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade e 13/2003 pela aprovação. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência , na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 141/2003, 
do Deputado José Tasso Andrade, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Afonso Cláudio o imóvel 
que especifica, para instalação da sede da Câmara de 
Vereadores. Publicado no DPL de 04.06.2003. Pareceres nº 
279/2003 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS) 
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Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 285/2003, 
do Deputado Geovani Silva, que proíbe a interrupção do 
fornecimento de serviços públicos essenciais de água e 
energia elétrica a cidadãos inadimplentes, após às 12 horas. 
Publicado no DPL de  02.09.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 470/2003, 
do Deputado Geovani Silva, dispondo sobre o parcelamento 
de débitos relativos a multas de trânsito. Publicado no DPL 
de  25.11.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 43/2003, do 
Deputado Geovani Silva, dispondo sobre a obrigatoriedade 
das escolas da Rede Pública e Privada efetuarem 
campanhas  anti-drogas aos seus alunos. Publicado no DPL 
de 07.04.2003. Parecer nº 115/2003, da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Educação 
pela aprovação. (COMISSÕES DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 168/2003, 
da Deputada Brice Bragato, que dispõe sobre as instalações 
de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros 
no Estado e dá outras providências. Publicado no DPL de 
23.06.2003. Pareceres nº 115/2003 da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade e  parecer da Comissão de 
Educação pela aprovação. (COMISSÃO  DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 68/2003, da 
Deputada Brice Bragato, autorizando o Poder Executivo a 
criar o Monumento Natural Estadual do “Moxuara”, assim 
como a Área de Proteção Ambiental (APA) em seu entorno. 
Publicado no DPL de 30.04.2003. Parecer nº 163/2003 da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 316/2003, da 
Deputada Brice Bragato, que institui o Prêmio Estadual de 
Direitos Humanos. Publicado no DPL de 24.09.2003. 
Parecer nº 286/2003 da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES DE DIREITOS 
HUMANOS E FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., dos Projetos de Lei n.ºs 264/2003, 
do Deputado Sérgio Borges e 280/2003, do Deputado 
Euclério Sampaio, que alteram o art. 1º da Lei n.º 
6.061/1999, modificando a constituição do Conselho 
Tarifário da Região Metropolitana da Grande Vitória. 
Publicado no DPL de 02.09.2003. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 261/2003, 

do Deputado Euclério Sampaio, proibindo a 
comercialização de veículos automotores de via terrestre 
alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou 
sinistrados com laudo de perda total . Publicado no DPL de 
02.09.2003. Projeto de Lei n.º 284/2003, do Deputado 
Sérgio Borges, correlato, publicado no DPL de 02.09.2003 
e anexado na forma regimental. Parecer nº 331/2003, da 
comissão de justiça pela constitucionalidade e parecer da 
Comissão de Segurança pela aprovação. (DEFESA DO 
CONSUMIDOR E FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 427/2003, 
do Deputado Luiz Carlos Moreira, dispondo sobre 
cremação de cadáver. Publicado no DPL de 06.11.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SAÚDE E DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 283/2003, 
do Deputado Robson Vaillant, que garante a participação de 
cantores, bandas e grupos musicais, em eventos realizados 
ou patrocinados pelo Governo do Estado do Espírito Santo. 
Publicado no DPL de  02.09.2003. Pareceres nº 332/2003 
da Comissão de Justiça pela constitucionalidade. 
(COMISSÕES DE CULTURA E FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto Lei n.º 300/2003, do 
Deputado Robson Vaillant, que dispõe sobre a garantia de 
vagas nas escolas públicas estaduais de ensino fundamental 
e médio para filhos de bispos, pastores, missionários e 
sacerdotes de qualquer credo religioso. Publicado no DPL 
de 10.09.2003. Pareceres nºs 263/2003 da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade  e 23/2003 da Comissão de 
Cidadania pela rejeição. (COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 384/2003, do 
Deputado Robson Vaillant, isentando do pagamento das 
taxas, referentes à emissão de segunda via de carteira de 
identidade e de carteira nacional de habilitação, as pessoas 
que tiveram estes documentos roubados ou furtados. 
Publicado no DPL de 15.10.2003. Pareceres nº 335/2003 da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade. 
(COMISSÕES DE CIDADANIA E FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei nº 200/2003, 
da Deputada Sueli Vidigal, que institui a política para a 
superação da discriminação racial do Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL de 03.07.2003. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E  DE  
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 396/2003, 
da Deputada Sueli Vidigal, condicionando a construção de 
presídios estaduais a prévia realização de audiência 
pública. Publicado no DPL de  21.10.2003. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS) 
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Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art . 223 do R.I., do Projeto de Lei Complementar 
n.º 13/2003, do Deputado Marcos Gazzani, dispondo sobre 
a notificação dos proprietários de veículos automotores 
guinchados ao pátio de DETRAN. Publicado no DPL de 
02.09.2003. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS ) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do R.I., do Projeto de Lei n.º 33/2002, do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, que dispõe sobre a 
utilização de recursos visuais destinados aos portadores de 
deficiência auditiva na veiculação de propaganda oficial. 
Publicado no DPL de 10.04.2002. Parecer nº 101/2003 da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade. Parecer da 
Comissão de Saúde pela aprovação. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA E DE JUSTIÇA) 

 
Discussão única, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 17/2003, de autoria do Governador do 
Estado, oriundo da Mensagem n.º 134/2003,  que revoga o 
artigo 2º da Lei Complementar n.º 229/02, que altera a 
referência dos cargos comissionados de Superintendente 
Regional de Educação, provocando aumento de 
vencimento. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 
311/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 320/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriunda da mensagem 
nº 115/2003, que revoga a Lei n.º 7.415/2002, que dispõe 
sobre a competência do CRO/ES, para edição de relação de 
preços referenciais mínimos de honorários odontológicos. 
Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 289/2003, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no 
DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 322/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 117/2003,  revogando a Lei n.º 7.417/2002, 
que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos 
estabelecimentos carcerários. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. Parecer nº 326/2003, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 323/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
M ensagem n.º 118/2003, revogando a Lei n.º 7.418/2002, 
que institui procedimentos especiais para prevenção e a 
detecção dos casos de lesões por esforços repetitivos – 
LER. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 
293/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 324/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 119/2003,  revogando a Lei n.º 7.421/2002, 
que assegura curso profissionalizante aos deficientes 
auditivos. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 
291/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 26.11.2003. 

 

Discussão única, do Projeto de Lei n.º 325/2003, 
de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 120/2003, revogando a Lei n.º 7.422/2002, 
que autoriza o Poder executivo a criar o Banco de 
Informações e Registro Estatístico dos índices de Violência 
e Criminalidade. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer 
nº 303/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 327/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriunda da mensagem 
nº 122/2003, que revoga a Lei n.º 7.424/2002, que dispõe 
sobre o pagamento pelo Estado de honorários a advogado 
que não for Defensor Público, quando nomeado para 
defender réu pobre. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 
Parecer nº 290/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Le i n.º 328/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 123/2003, revogando a Lei n.º 7.399/2002, 
que dispõe sobre o atendimento preferencial de idosos nos 
diferentes níveis de atenção à saúde no SUS-ES. Publicado 
no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 324/2003, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 329/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 124/2003, revogando a Lei n.º 7.400/2002, 
que autoriza a Secretaria de Educação a incluir no 
calendário escolar das escolas públicas, visita às sessões 
desta Casa. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 
325/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 330/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 125/2003, revogando a Lei n.º 7.403/2002, 
que institui o Programa Estadual de Educação Ambiental. 
Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 299/2003, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no 
DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 332/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriunda da mensagem 
nº 127/2003, que revoga a Lei n.º 7.405/2002, que autoriza 
o Poder Executivo a criar o Programa Amor de Família, 
instituindo o auxílio -doação para servidores públicos 
estaduais, civis ou militares, que acolherem em suas 
famílias, crianças ou adolescentes entre 05 e 12 anos 
oriundas de entidades de atendimento a menores. Publicado 
no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 283/2003, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 334/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriunda da mensagem 
nº 129/2003 que revoga a Lei n.º 7.409/2002, que obriga a 
Secretaria de Educação a dar publicidade a informações 
relativas ao percentual do orçamento destinado à educação. 
Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 285/2003, da 
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Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no 
DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 335/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 130/2003, revogando a Lei n.º 7.410/2002, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de 
fotografias de crianças e adolescentes desaparecidos, nas 
contas de fornecimento de energia elétrica emitidas pelas 
empresas prestadoras desse serviço no Estado. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 313/2003, da Comissão de 
Justiça, pela constitucio nalidade, publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Discussão única, do  Projeto de Lei n.º 336/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 131/2003,  revogando a Lei n.º 7.412/2002, 
que dispõe sobre atividade extracurricular de leitura de 
jornais e revistas em sala de aula. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. Parecer nº 304/2003, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do  Projeto de Lei n.º 337/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 132/2003, revogando a Lei n.º 7.414/2002, 
que autoriza o Poder Executivo a instalar a unidade do 
departamento Médico-Legal no Município de Nova 
Venécia. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 
300/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 338/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 133/2003, revogando a Lei n.º 7.407/2002, 
que veda a cobrança conjunta do DPVAT, das multas de 
trânsito e da taxa de licenciamento. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. Parecer nº 310/2003, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, publicado no DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 346/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriundo da Mensagem 
n.º 135/2003, revogando a Lei n.º 7.398/02, que estabelece 
a obrigatoriedade da separação de presos nos 
estabelecimentos prisionais do Estado. Publicado no DPL 
de 1º.10.2003. Parecer nº 308/2003, da Comissão de 
Justiça , pela constitucionalidade, publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 347/2003, 

de autoria do Governador do Estado, oriunda da mensagem 
nº 136/2003, que revoga a Lei n.º 7.402/02, que dispõe 
sobre a efetivação do trabalho dos p residiários do Estado. 
Publicado no DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 305/2003, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, publicado no 
DPL de 26.11.2003. 

 
Discussão prévia, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 15/2003, oriunda da Mensagem 
Governamental n.º 110/2003, revogando inciso XVI, do 
artigo 56 da Constituição Estadual (competência exclusiva 
da Assembléia Legislativa de autorizar ou aprovar 
convênios, acordos ou contratos a serem firmados com os 
governos federal, estadual e municipal...). Publicado no 

DPL de 18.09.2003. Parecer nº 269/2003, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade , publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 333/2003, 

de autoria do Governador Paulo Hartung, oriundo da 
Mensagem n.º 128/2003, revogando a Lei n.º 7.406/2002, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de 
fotografias de crianças e adolescentes desaparecidos, nas 
contas de fornecimento de telefonia emitidas pelas 
empresas prestadoras desse serviço no Estado. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. Parecer nº 336/2003, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade , publicado no DPL de 
26.11.2003. 

 
Votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

do Projeto de Lei nº  153/2003, da Deputada Janete de Sá, 
obrigando os estabelecimentos de alimentação a terem 
cardápios em braile. Publicado no DPL de 17.06.2003. 
Parecer nº 262/2003, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade , publicado no DPL de 11.11.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 436/2003, do Deputado José Ramos, estabelecendo 
índice mínimo para percentual destinado aos Municípios da 
cota-parte do ICMS. Publicado no DPL de 11.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 305/2003, do Deputado Euclério Sampaio, 
excluindo os templos das igrejas evangélicas da 
obrigatoriedade da realização de cerimônia religiosa de 
união entre pessoas do mesmo sexo. Publicado no DPL de 
24.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 315/2003, do Deputado Cláudio Thiago, dispondo 
sobre os estágios de ensino médio profissionalizante e 
superior neste Estado. Publicado no DPL de 10.09.2003. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 293/2003. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 

301/2003. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei nºs 188/2003, do Deputado Carlos 
Casteglione e outros e 430/2003, do Deputado Gilson 
Gomes, correlatos e anexados. 

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

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, na 

forma regimental, assumo a Presidência da Comissão de 
Saúde e convoco seus membros, Srs. Deputados César 
Colnago, Carlos Casteglione e Janete de Sá. 
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Concedo a palavra ao Relator da matéria, Sr. 
Deputado César Colnago. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Saúde, trata-se de um tema extremamente complexo, de 
natureza completamente muitas delas desconhecidas da 
sociedade para relatar com pressa. 

Quando a Srª Deputada Janete de Sá nos designou 
para relatar, ficamos muito satisfeito, mas não é um tema 
fácil. 

O tema dos projetos de lei, de autoria dos Srs. 
Deputados Carlos Casteglione e Gilson Gomes, é muito 
importante para esta Casa inclusive abrir o campo do 
debate. 
 Solicitamos a atenção dos Srs. Deputados, porque 
é um tema extremamente inovador. Trata-se do Projeto de 
Lei  188/2003, de autoria do Deputado Carlos Casteglione, 
que dispõe sobre a atividade na área de biotecnologia, 
engenharia genética e produção, plantio, cultivo e 
comercialização de produtos transgênicos no Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. Foi protocolado no 
dia 30 de junho de 2003, publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 24 de novembro de 2003, às fls. 89 e 90.  

O parecer prévio da Procuradoria da Assembléia 
Legislativa concluiu pelo não prosseguimento da 
proposição. Entrou em discussão especial nas sessões 
ordinárias dos dias 01,06 e 07 de outubro de 2003. Em 
seguida, a proposição foi encaminhada para a Comissão de 
Constit uição e Justiça, Serviço Público e Redação para 
efeito de exame da matéria e oferta de parecer, na forma do 
disposto do art. 40 do Regimento Interno (Resolução 
1600/91). Em tal comissão, no dia 13 de maio de 2003, foi 
exarado parecer de constitucionalidade do projeto de lei.  

Quer dizer, a Comissão de Justiça não concordou 
com o parecer da Procuradoria da Casa. 
 No dia 24 de novembro foi determinado o regime 
de urgência da matéria, onde foi concedido o prazo 
regimental de setenta e duas horas para o relator desta 
Comissão exarar parecer. 
Queremos registrar o nosso posicionamento: Esta matéria 
não deveria ter entrado em regime de urgência ,pelo grau de 
complexidade que ela aporta. Não é uma matéria muito 
simples, inclusive de relatar. 
 Devido a paridade da ma téria foi anexada a esta a 
proposição 430/2003, de autoria do Sr. Deputado Gilson 
Gomes, que também trata do mesmo assunto. 
 Analisando a proposta sob a ética pertinente às 
atribuições desta Comissão, incumbe-nos tecer algumas 
considerações quanto à import ância da regulamentação dos 
transgênicos.  

Os alimentos modificados geneticamente são, 
atualmente, o centro de um amplo debate científico, ético, 
econômico e social que é extremamente saudável para a 
construção democrática e sustentável de idéias. O cultivo de 
plantas transgênicas, além de ser recente, reveste-se de 
interesses, impactos e conflitos múltiplos. 

No Espírito Santo ainda não existe o plantio de 
transgênicos para comercialização. O debate atual, em nível 
estadual, é levantado pelos projetos de le i dos deputados já 
citados que prevêem respectivamente a proibição por dez 
anos e por tempo indeterminado o cultivo de plantas 
geneticamente modificadas. 

Os alimentos transgênicos nos recentes fatos 
históricos em que “o novo” assustou a humanidade, porém 
com o decorrer dos tempos as questões duvidosas foram 
esclarecidas. 

Quer dizer, ele nos remete a fatos da história que 
relataremos. 

Exemplo claro de que fato novo que assustou foi 
do sanitarista Oswaldo Cruz. Ele entrou na história como 
responsável pela primeira grande campanha de vacinação 
no Brasil, ocorrida em 1904. Naquela época, ocorreu a 
Revolta da Vacina, com um saldo de vinte e três mortes e 
sessenta e sete feridos. Em meio à proliferação de doenças 
como a febre amarela, a peste bubônica, a cólera e a varíola, 
a população não queria ser vacinada. 

Segundo estudos, as novas tecnologias são a 
maior fonte de protesto pelo mundo porque não se pode 
prever antecipadamente todos os seus efeitos.  

Em novembro de 2002, a declaração de Londrina,   
produto do 1º encontro Nacional de Comissões Internas de 
Biosegurança diz que as principais academias de ciência do 
mundo - Estado Unidos, Inglaterra, China, México, Brasil e 
Canadá - já se posicionaram quanto às vantagens das 
culturas geneticamente modificadas na agricultura mundial 
e a “Organização Mundial de Saúde se pronunciou 
favoravelmente à segurança dos alimentos geneticamente 
modificados, liberados pelos órgãos reguladores, para a 
saúde humana”. 
 A declaração de Londrina também reconhece que 
a engenharia genétic a tem importância estratégica e 
enorme potencial para o desenvolvimento econômico 
social do país, com reconhecidos benefícios à sociedade e 
ao meio ambiente.” 
 No Brasil, tramita no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei  nº2401 de 2003 de autoria do Poder 
Executivo, do Governo Nacional, do PT, que estabelece 
normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 
atividades que envolvam  organismos geneticamente 
modificados, OGM e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biosegurança - CNBS, reestrutura a Comissão 
Técnica  Nacional de Biosegurança – CTNBio, dispõe 
sobre a Política Nacional de Biosegurança e dá outras 
providências. Esse projeto em nenhum momento se opõe ao 
cultivo como pretendem nossos ilustres deputados. 

 Esse projeto encontra -se em debate, ainda é um 
projeto de lei no Congresso Nacional. 
 A moderna Biotecnologia, baseada na Engenharia 
Genética, representa um passo decisivo de da ciência. Para 
os alimentos, plantas, animais, a biotecnologia permite um 
salto espetacular na agronomia, a ciência da terra. É 
descabido opor-se a ela. Ser contra a transgenia significa 
estar a favor do atraso científico. Em conseqüência, a 
discussão polarizada contra ou a favor dos transgênicos é 
totalmente descabida. A polêmica que mobiliza a sociedade 
está mal focada, na minha avaliação. Questionável não é a 
ciência, mas sim, seus produtos tecnológicos e 
principalmente o uso das tecnologias desenvolvidas a partir 
daí. 
Solicito a atenção aos Srs. Deputados porque esse é um 
tema importante, para o nosso desenvolvimento. 

Qual deveria ser, então, o foco da sociedade? 
Cobrar análises de riscos, seja de impactos ambientais, seja 
à saúde, é imprescindível, não apenas por alimentos 
transgênicos como para muitos outros produtos de 
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tecnologia. A análise de risco, entretanto, precisa ter uma 
metodologia adequada para que se possam avaliar os 
resultados dentro dos limites relativos. Exigir risco zero é o 
mesmo que proibir a vida na terra. Porque esse componente 
é um componente intrínseco da vida humana, a conclusão é 
óbvia:  para discutir a questão dos transgênicos não pode 
haver preconceitos. É preciso antes  de mais nada acabar 
com discriminação contra a agricultura. É preciso 
contemplar, por exemplo, os casos relativos a medicina. È 
necessário superar divergências ideológicas. 

Os OGM como são chamados, não são de 
esquerda nem de direita. Infelizmente o debate tomou um 
cunho político polarizado: a oposição contra a tecnologia; 
os governistas, a favor. Estamos fazendo uma referência 
principalmente ao Congresso Nacional. 

Nos Estados Unidos e Canadá existem trinta 
variedades de plantas sendo cultivadas, incluindo soja, 
milho, algodão, batata, tomate, melão e outros. Na União 
Européia são doze espécies cultivadas. No Brasil, a 
Embrapa monitora seiscentos e trinta e um experimentos 
com OGM, a grande maioria na cultura do milho, com 
quinhentos e oitenta e oito ensaios, ocupando a soja vinte e 
nove ensaios. No milho, duzentos e quarenta e sete ensaios 
testam variedades transgênicas resistentes a insetos. 
Nos supermercados do mundo todo, hort aliças e outros 
alimentos com componentes transgênicos já fazem parte do 
cotidiano das famílias. O mais conhecido e apreciado é o 
tomate longa-vida, cuja maturação é retardada, dando maior 
durabilidade ao fruto. A bem da verdade, as primeiras 
variedades de tomates com maturação controlada, foram 
obtidas através de melhoramentos genéticos clássicos com 
o cruzamento de plantas. Agora, as novas variedades são 
decorrentes das transgenias capazes de retardar o 
amadurecimento do tomate.  

Acreditamos que a proibição não é melhor 
posição e que o caminho a ser percorrido  se dará por 
pesquisas e o controle rigoroso do plantio de consumo dos 
transgênicos. Proibir a plantação de alimentos transgênicos 
poderá colocar o Espírito Santo fora do debate nacional e 
dos possív eis benefícios econômicos gerados para a 
agricultura com a utilização de sementes transgênicas. 

Srs. Deputados temos que imaginar o que 
significa dez anos em termos de tecnologia. Se olharmos 
para trás e focalizarmos a informática, o que significa se 
tives se os dez anos parados no tempo? O que significaria 
estarmos fora hoje da Internet e do celular? O que seria dez 
anos atrás na medicina se tivéssemos colocado algum 
projeto de lei que obstaculasse o avanço da tecnologia, da 
informática e da medicina de imagem. Dez anos e hoje! 

Aquilo que imaginávamos  há dez anos  se realiza 
hoje em municípios nossos, que não são nem na capital, 
mas do interior do nosso Estado, devido a evolução de 
novas tecnologias agregadas a ciências da medicina, 
agregando modos tecnológicos e equipamentos. Corremos o 
risco de entrarmos no jogo das multinacionais, porque se 
não desenvolvermos aqui ciência, conhecimento e saber, 
daqui a dez anos vamos estar comprando esses produtos das 
nações centrais, como européias, ou  Norte-Americanas ou 
do Canadá. 

A articulação da força econômica é muito grande 
em relação a esse projeto e vamos ver o que está 
acontecendo no Rio Grande do Sul, que é a proibição 
associada à pirataria. Que é a proibição completa associada 

ao paralelo, que é a proibição completa e o Estado não 
tendo controle nenhum, e deveria ter, sobre os ensaios, as 
pesquisas e o plantio.  

Você tem na verdade, as forças econômicas do 
mercado querendo plantar e o Estado não se capacitando 
para controlá-lo. E, se vai ter soja no Rio Grande do Sul 
plantada ilegalmente em muitas propriedades. Será que não 
é o caso, e aí vem a nossa emenda, de buscarmos uma 
posição intermediária, que é o projeto do Governo Federal? 
O projeto não é de proibir, é de estabelecer vários critérios.  
Inclusive queremos elogiar o projeto de lei do Sr. Deputado 
Carlos Casteglione que também imitando, ou similar ao 
projeto de lei nacional estabelece vários mecanismos de 
controle, de pesquisa para esse produto.  

Acho que o único defeito do Projeto, Senhores 
Deputados, é a  proibição, é o Artigo 1º. Quero fazer um 
registro nesta Casa. Esta matéria por ser um assunto 
completamente inovado, novo, que assusta, que nos traz 
muitas preocupações seja na questão da saúde humana ou 
na saúde do planeta, não deveria ter entrado em regime de 
urgência. Não é matéria para esse caso até porque, Sr. 
Deputado Sérgio Borges, o Congresso Nacional discute um 
Projeto de Lei já há alguns meses e ainda levará meses para 
deliberar sobre esse projeto.  
 Proponho, como tenho um prazo regimental de 
s etenta e duas horas e as usei, proponho uma Emenda de 
Supressão do Projeto de Lei nº. 430/03. O relator desta 
comissão optou pela adoção do Projeto de Lei nº. 188/03, 
de autoria do Sr. Deputado Carlos Casteglione suprimindo 
outro. O relator  em nenhum momento desconsiderou  o 
Projeto de Lei nº. 430/03 sendo que o motivo foi apenas 
para facilitar o processamento das emendas, lembrando que 
a matéria contemplada do Projeto não deixará de ser 
analisada visto que  o Projeto de Lei nº. 188/03, de autoria 
do Sr. Deputado Carlos Casteglione,  em  seu conteúdo trata 
do assunto abordado pelo autor do  Projeto de Lei nº. 
430/03, de autoria do Sr. Deputado Gilson Gomes. 
 A emenda ao Projeto lê-se: 

 
 “Artigo 1º.”caput”- Essa lei 
estabelece normas estaduais para  
utilização de organismos geneticamente 
modificados, visando proteger a vida e a 
saúde humana, dos animais e das 
plantas, bem como do meio ambiente”. 

 
É assim que caminha a proposta objeto do Projeto 

de Lei nº. 188/03, do Sr. Deputado Carlos Casteglione, 
motivo pelo  qual recomendamos aos demais pares que 
integram esta Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social a sua  aprovação com emendas propostas 
na forma em que foram apresentadas.  

Que é exatamente a modificação do Artigo 1º, em 
que eu proponho a não proib ição e sim todo o conteúdo que 
tem no projeto de lei de S.Ex.ª que também se coaduna  
com o  Projeto de Lei Nacional que tramita no Congresso 
Nacional, Projeto de Lei nº.  2401, do Executivo que 
estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos  
geneticamente modificados – OGM – e seus derivados, cria 
o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura a 
Comissão Técnica Nacional  de  Biossegurança, dispõe 
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sobre a política  nacional de biossegurança e dá outras 
providências. 

Esse projeto de lei com, exatamente, trinta 
artigos,  tramita no Congresso Nacional e é por isso que eu 
proponho, aos moldes desse projeto, construirmos uma  
emenda que não proíba. 
Conversamos com vários professores e cientistas da 
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, de 
faculdades particulares, debati esse projeto para que 
pudesse encaminhar essa alteração nesse tempo recorde que 
tive que foi, praticamente, da segunda ou terça -feira da 
semana passada para o dia de hoje.  

 
“Assim, entendo ser inconstitucional 
quanto à competência, o presente 
Projeto de Lei nº. 188/03. E por esta 
razão deixo de examiná-lo sobre os 
demais  aspectos legais e de técnica 
legislativa” 

 
Sr. Presidente, aprovamos o Projeto com uma 

Emenda no caput , no Artigo 1º em que eu descordo da 
proibição. A Emenda está feita no relatório. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO BORGES) – 

Em discussão o Parecer. (Pausa)  
 
O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRES IDENTE – (SÉRGIO BORGES) – 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglesias. 
 
O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
vamos acompanhar o Projeto Aposto, com certeza  ele é 
importante.  

Assomamos a esta Tribuna, rapidamente, para 
protestar contra um jornalzinho, desculpem-nos, 
desqualificado, chamado: “Pressão”. É assim que alguns 
sindicalistas querem fazer para conseguir o que acham que 
devem conseguir na pressão. Mas esse Deputado não tem 
medo de p ressão nenhuma. E agora acabou de chegar parte 
dos cem mil panfletos que expõem os Deputados, 
colocando-os como  Deputados que fazem parte de uma 
tropa de choque, inclusive, do Exmo. Sr. Governador Paulo 
Hartung, que já não tem mais como “tropa de choque” o 
Partido dos Trabalhadores. Há poucos dias faziam parte 
dessa “tropa de choque”, se assim for chamada, mas, hoje já 
não fazem mais. Hoje já fazem palanque contrário. 
 Achamos que o combinado não custa caro quando 
discutirmos as emendas; quando discutimos o PPA. Foi 
analisado que nenhuma emenda seria colocada por causa 
das dificuldades que o Estado atravessa, mas mesmo assim 
foi colocada uma emenda. 
 O Sr. Deputado Claudio Thiago apresentou uma 
emenda porque devia apresentar. S. Exª não participou do 
café da manhã no Palácio Anchieta. S.Ex.ª apresentou com 
sua postura, com sua ética. E se assim o fez, parabenizamos 
S.Ex.ª pela postura porque tem demonstrado nesta Casa de 
Leis que não faz parte da Bancada Governista. 

 Mas, reafirmamos que não podemos aceitar de 
forma alguma a situação de alguns Srs. Deputados querem 
o apoio do Governo e apunhalá-lo pelas costas nesta Casa 
de Leis. E assim sendo, um jornalzinho que não 
gostaríamos de dizer “de nada”. Estamos indignado porque 
diz: “Deputados vendidos”. Cabe ao acusador apresentar  as 
provas. 
 Se o deputado está vendido é porque alguém o 
comprou. Então, venham aqui os senhores do Sindisaúde 
apresentar as provas contra os deputados que foram 
comprados ou os deputados que dizem eles, foram 
vendidos. 
 Passaremos quatro anos nesta Casa de Leis. 
Aqueles que nos conhecem, assim como foi na Câmara 
Municipal de Vila Velha  será nesta Casa de Leis também. 
Toda vez que esse Deputado der a palavra, não voltará 
atrás. Queremos relembrar que nós e o Sr. Deputado 
Geovani Silva fomos os únicos que não foram conversar 
com o Governador no passado, para vir aqui prometer uma 
coisa  e fazer outra. 
 Mas, infelizmente há deputados que sentam à 
mesa com o Sr. Governador e vêm nesta Casa de Leis e o 
apunhalam pelas costas, apresentando coisas para  poder 
nos dificultar; apresentar dificuldade  para comprar 
facilidade. 
 Não temos medo de jornalzinho, de panfletinho, 
de outdoors, de cartaz, de porcaria nenhuma, porque isso 
para nós é lixo, porque somos responsáveis pelo futuro 
deste Estado e  não queremos ficar aprovando emendas 
sobre emendas, conforme achamos que não devemos, para 
complicar e engessar o Governo. 
 Acreditamos que esta Assembléia Legislativa é 
renovada. Acreditamos que estamos nesta Casa de Leis com 
a proposta realmente de colo car o Estado do Espírito Santo 
no rumo certo.  
 Há poucos dias o Sr. Governador Paulo Hartung 
foi considerado o melhor Governador do Estado do Espírito 
Santo. Por que, nós, Srs. Deputados, votaríamos contra a 
proposta de S.Ex.ª? Já agora, S.Ex.ª não presta mais. Por 
que para algumas pessoas, alguns trabalhadores S.Ex.ª não 
presta? 
 Sabemos que há deficiência no pagamento do 
funcionalismo público, mas não podemos agir com 
irresponsabilidade. A coisa é  mais séria do que pensamos. 
E quando aprovamos esse tipo de emenda contrária à 
posição do Governo, acordada no passado, isso se tornará 
um caos na política pública. 
 Não queremos ficar jogando confete para 
funcionalismo público. E diz aqui que  cem mil panfletos 
foram feitos, que vão encher as galerias  de pessoas no dia 
da votação do orçamento. Que venham mais pessoas do que 
no dia da eleição, porque aqui tem deputado macho que não 
vai votar naquilo que o povo quer, mas naquilo que é bom 
para o Estado do Espírito Santo. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO BORGES) - 
Continua em discussão o parecer.  (Pausa) 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria. 
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 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO BORGES) - 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Casteglione. 
 

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente em exercício da 
Comissão de Saúde, Deputado Sérgio Borges, Srªs. 
Deputadas e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº 188/2003 
de nossa iniciativa é um projeto que quis, exatamente, fazer 
esse grande debate nacional que estamos acompanhando 
sobre a questão dos transgênicos. 
Nosso objetivo foi criar as condições para que o Espírito 
Santo possa, também, fazer este debate. Queremos chamar 
os Srs. Deputados e Deputadas para debater esse assunto 
nesta sessão, uma vez que o projeto encontra-se em regime 
de urgência. Esta é a oportunidade para que façamos o 
debate deste tema tão importante. 

Queremos, de antemão, dizer ao Deputado Líder 
do Governo, César Colnago, que acatamos sua emenda, 
uma vez que ela garante todos os outros artigos e parágrafos 
deste projeto de lei. Sem dúvida nenhuma, o projeto de lei 
estabelece as condições para que o plantio de transgênicos 
no Espírito Santo possa acontecer. 

O prazo que estabelecemos a princípio no projeto 
durante dez anos, também não tem aqui a intenção de que 
se pare de fazer o debate sobre os transgênicos no Estado. 
Incluímos este primeiro artigo porque entendemos, 
exatamente, que pelo princípio da precaução precisamos 
debater amplamente este projeto.  

O Deputado Gilson Gomes apresentou outro 
projeto que foi apensado ao nosso, mas o Deputado César 
Colnago fez as suas considerações, fundamentando a 
apresentação da Emenda ao artigo 1° do nosso projeto. 

Gostaríamos, ainda, de colocar alguns pontos 
importantes. 

Por exemplo, o artigo 2°, que é elemento 
inclusive de debate de um projeto de lei aprovado, diz que 
todos os produtos comercializados no Espírito Santo, que 
tenham na sua origem mudança genética, venham 
identificados com rótulos nas embalagens. Disto trata o 
artigo 2° do nosso projeto.  

O projeto cria, ainda, no artigo 6°, o Conselho 
Técnico Estadual de Biossegurança que tem como tarefa 
acompanhar todas as pesquisas, o plantio, a 
comercialização e todo o impacto que os produtos 
geneticamente modificados possam causar ao meio 
ambiente e a saúde humana. 

O artigo 8°, inclusive, define a representação 
desse Conselho proposto por este projeto, composto por 
representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, da 
Coordenação de Ciência e Tecnologia, das universidades 
públicas, do órgão de defesa, PROCON, da Federação de 
Associações de Moradores e Movimentos Populares, da 
Federação das Indústrias, das Entidades de Trabalhadores 
vinculados a saúde, agricultura e meio ambiente e por dois 
representantes das Organizações Não Governamentais da 
Área de Saúde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. 
Este Conselho terá a tarefa de acompanhar todo o 
desenrolar do processo de plantio e comercialização dos 
transgênicos. 

Queremos ainda lembrar que no bojo de todo 
debate nacional tem uma decisão do Governador do Paraná, 
Sr. Roberto Requião, que chamou bastante atenção, 

inclusive criando essas condições e essa normatização para 
o plantio e a comercialização dos transgênicos, pedindo e 
estabelecendo a proibição do transporte da soja do Rio 
Grande do Sul através do Porto de Paranaguá. 
 

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente em exercício da 
Comissão de Saúde, Deputado Sérgio Borges, Srªs. 
Deputadas e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº 188/2003 
de nossa iniciativa é um projeto que quis, exatamente, fazer 
esse grande debate nacional que estamos acompanhando 
sobre a questão dos transgênicos. 
 Nosso objetivo foi criar as condições para que o 
Espírito Santo possa, também, fazer este debate. Queremos 
chamar os Srs. Deputados e Deputadas para debater esse 
assunto nesta sessão, uma vez que o projeto encontra-se em 
regime de urgência. Esta é a oportunidade para que façamos 
o debate deste tema tão importante. 

Queremos, de antemão, dizer ao Deputado Líder 
do Governo, César Colnago, que acatamos sua emenda, 
uma vez que ela garante todos os outros artigos e parágrafos 
deste projeto de lei. Sem dúvida nenhuma, o projeto de lei 
estabelece as condições para que o plantio de transgênicos 
no Espírito Santo possa acontecer. 

O prazo que estabelecemos a princípio no projeto 
durante dez anos, também não tem aqui a intenção de que 
se pare de fazer o debate sobre os transgênicos no Estado. 
Incluímos este primeiro artigo porque entendemos, 
exatamente, que pelo princípio da precaução precisamos 
debater amplamente este projeto.  

O Deputado Gilson Gomes apresentou outro 
projeto que foi apensado ao nosso, mas o Deputado César 
Colnago fez as suas considerações, fundamentando a 
apresentação da Emenda ao artigo 1° do nosso projeto. 

Gostaríamos, ainda, de colocar alguns pontos 
importantes. 

Por exemplo, o artigo 2°, que é elemento 
inclusive de debate de um projeto de lei aprovado, diz que 
todos os produtos comercializados no Espírito Santo, que 
tenham na sua origem mudança genética, venham 
identificados com rótulos nas embalagens. Disto trata o 
artigo 2° do nosso projeto.  

O projeto cria, ainda, no artigo 6°, o Conselho 
Técnico Estadual de Biossegurança que tem como tarefa 
acompanhar todas as pesquisas, o plantio, a 
comercialização e todo o impacto que os produtos 
geneticamente modificados possam causar ao meio 
ambiente e a saúde humana. 

O artigo 8°, inclusive, define a representação 
desse Conselho proposto por este projeto, composto por 
representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, da 
Coordenação de Ciência e Tecnologia, das universidades 
públicas, do órgão de defesa, PROCON, da Federação de 
Associações de Moradores e Movimentos Populares, da 
Federação das Indústrias, das Entidades de Trabalhadores 
vinculados a saúde, agricultura e meio ambiente e por dois 
representantes das Organizações Não Governamentais da 
Área de Saúde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. 
Este Conselho terá a tarefa de acompanhar todo o 
desenrolar do processo  de plantio e comercialização dos 
transgênicos. 
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Queremos ainda lembrar que no bojo de todo 
debate nacional tem uma decisão do Governador do Paraná, 
Sr. Roberto Requião, que chamou bastante atenção, 
inclusive criando essas condições e essa normatização para 
o plantio e a comercialização dos transgênicos, pedindo e 
estabelecendo a proibição do transporte da soja do Rio 
Grande do Sul através do Porto de Paranaguá. 
 Consideramos, junto aos nossos Deputados desta 
Casa, que este projeto com certeza tem relevância para 
tratar a questão dos transgênicos no Espírito Santo e por 
isso acatamos esta emenda. Como autor acatamos a emenda 
apresentada pelo Sr. Deputado César Colnago. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO BORGES ) – 
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação os Projetos de Lei nº 188/2003 e 
430/2003 anexados, na forma regimental.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
Relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – A Presidência 
acompanha o voto do Relator. 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
unanimidade pela Comissão de Saúde. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, pela 
ordem!. Solicito a V.Ex.ª prorrogação da sessão até a 
votação do Projeto de Lei nº 341/03. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– É regimental o requerimento de V.Ex.ª, mas depende de 
apoiamento do Plenário.  
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Fica prorrogada a sessão até o prazo para votação 
dos projetos que tratam de concessão de título de cidadão 
capixaba, encerrando no Projeto de Lei nº 341/03. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) – Convoco os membros da Comissão de 
Agricultura Srs. Deputados Janete de Sá, César Colnago e 
Carlos Casteglione. 
 Designo para relatar a matéria a Sr.ª Deputada 
Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Requeiro a V.Ex.ª o 
prazo regimental de até setenta e duas horas para oferecer 
parecer à matéria. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (EUCLÉRIO 
SAMPAIO) - É regimental. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei nº 457/03. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Convoco os membros da Comissão de Justiça Euclério 
Sampaio, Brice Bragato, Reginaldo Almeida, Carlos 
Casteglione, Sérgio Borges e Claudio Thiago. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, servidores, profissionais de imprensa, todos que nos 
assistem, boa tarde, o Projeto de Lei nº 457/03, de autoria 
do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
altera a  estrutura organizacional do Tribunal, criando vinte 
cargos de provimento.  
 Neste entendimento, está claro que o Presidente 
do Tribunal de Justiça tem competência constitucional para 
iniciar os Projetos de Leis que cuidam de sua estrutura 
organizacional, criação de respectivos cargos, bem como a 
fixação do seu padrão remuneratório. 
 Desse modo, está evidenciada a 
constitucionalidade formal do presente projeto de lei, no 
que concerne a sua iniciativa.  

Quanto a questão da constitucionalidade material, 
também está correto o projeto, vez que o assunto tratado é 
de âmbito deste Estado, não infringindo, portanto, qualquer 
dispositivo da Constituição Federal. 
 Isto posto, o relatório da Comissão de Justiça e o 
voto que apresentamos é pela constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade. 
 Aproveitamos a oportunidade para abordar o 
assunto dito desta Tribuna pelo companheiro Délio Iglesias, 
falaremos sobre a questão deste “jornaleco”. Aliás, esse 
sindicato, o SINDISAÚDE, é dirigido por alguns petistas, 
frustrados, derrotados, que estão vendo o que está 
acontecendo em nível nacional com o seu partido, o PT. 
Esses dirigentes  estão desesperados e acham que com 
pressão vão conseguir mudar o voto desse Deputado. 
 Estamos votando com consciência, com respeito e 
não é um “dirigentezinho” qualquer que irá fazer isso não. 
Nenhum deles. Os Deputados votam com consciência, com 
responsabilidade. 
 Têm sindicatos “pelegos”, que estão há mais de 
nove anos e não conseguem nada para os servidores e ainda 
arranjam dinheiro para gastar. Estão divulgando o nosso 
nome. Podem fazer o que quiserem, mas com força e 
pressão não conseguirão nada nesta Casa. E os servidores 
têm que agradecer à Intersindical, que deve ter um monte 
de dirigente “pelego” pela votação que se dará nesta Casa 
nos próximos quinze dias. 
 Podem colocar milhares de outdoors, panfletos, 
que os Deputados não estão aqui para brincar. Como disse o 
Sr. Deputado Marcelo Santos, passamos em um dos 
maiores concursos deste Estado para “dirigentezinho” 
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“pelego” fazer gracinha. Não conseguem nada para seu 
sindicato e querem aparecer às custas de um Poder. 
 Parabenizamos a bandeira do Líder da oposição 
nesta Casa e tiramos o chapéu para V.Ex.ª Sr. Deputado 
Claudio Thiago, que comanda a oposição e o Partido dos 
trabalhadores. Aliás, nunca foram oposição. 
 Manteremos o nosso voto com responsabilidade, 
como já dissemos, além de oitenta mil servidores, o Estado 
tem três milhões de pessoas que querem segurança e saúde. 
Os servidores são prioridade, mas a segurança, a saúde e a 
educação do cidadão também são. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – Em 
discussão o parecer. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglesias. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente e 
demais  membros da Comissão de Justiça, o parecer deste 
projeto do Tribunal de Justiça, que altera a estrutura 
organização do Tribunal de Justiça, criando vinte cargos de 
provimento de caráter efetivo. Conforme o relator 
acompanhamos a matéria. 
 Assomamos a esta  tribuna porque realmente 
ficamos indignados, ofendidos. Esse cidadão nos ofendeu 
profundamente dizendo que “Deputados vendidos traem os 
servidores”.  
Isso é um despautério, isso é uma pessoa desqualificada, 
que não c onseguiu - como disse o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio- nada e dirige agora um sindicato para jogar as 
pessoas contra os Deputados que estão fazendo um trabalho 
com muita coerência nesta Casa  de Leis. 
 O interessante é que no jornal A Gazeta de hoje, 
saiu u ma matéria publicada pela amiga do Sr. Deputado 
Edson Vargas, Andréia Lopes. Ela sempre gosta de escrever 
alguma coisa. É engraçado, olha o nome do jornal, Pressão. 
Para quem tem medo de pressão não devia nunca se 
candidatar a um cargo público – e ela escreve aqui: “ mais 
pressão”. Diz: “  sindicalistas reconhecem o esforço que foi 
feito pelo Palácio Anchieta para equilibrar as finanças do 
Estado, mas não reconhecem o trabalho desses Deputados. 
Mas não abrem mão de forma alguma de reivindicar o 
aumento”. 
 Eles podem reivindicar. Queremos realmente, e 
quem dera pudéssemos dar mais do que merecem. Mas o 
exemplo disso é que o SINDIPÚBLICOS já mandou fazer 
cem mil panfletos. com a foto de cada Deputado, eu saí até 
com a camisa amarelinha, bem diferente. Para piorar, para 
quem acha que vai ser importante colocar cinco mil 
cartazes. Queríamos lembrar o seguinte: em setor público 
não pode ser afixado esses cartazes . Temos  que ficar de 
olho no setor público em que for afixado esses cartazes. 
Coloquem esses cartazes  em postes, onde quiserem, menos 
em setor público. Isso seria mais uma aberração do 
sindicato. 
 Aqui diz que os Deputados “frouxos” que têm 
medo fiquem em casa, porque a idéia é pressionar a 
Assembléia para fazer se valer da votação e da aprovação 
do orçamento.  

Gostaríamos  de sugerir, Sr. Presidente Zé Ramos, 
que esses sindicatos que vivem brigando se reunissem nesta 
Casa de Leis com os Deputados; com o Vice-Governador 
Lelo Coimbra; com o Secretário da Fazenda; para ver a 
atual situação do Estado. Gostaríamos de ver se eles são 
realmente  sensíveis ao que estão querendo ou se estão 
querendo se aparecer e se promover.  
Fica a nossa proposta de discussão para que no dia da 
votação não haja aquele monte de gente chutando os vidros 
das galerias, gritando. Isso não resolve nada, podem 
quebrar os vidros, podem quebrar essa Casa. Temos um 
acordo e esse será mantido conforme foi na campanha de 
que se fôssemos eleitos, ajudaríamos o Estado na sua 
recondução. 
 Voltamos a dizer que o Sr. Governador Paulo 
Hartung tem s ido achincalhado por esses sindicatos, é bom 
lembrar disso. Achamos até mesmo que o Partido dos 
Trabalhadores, como a maioria desses sindicatos fazem 
parte do PT, deveriam ter uma reunião com eles para 
mostrar o seu parecer com esses sindicatos e porque 
também votaram contra o Governo e se vão votar 
novamente. Isso que vai ser, Sr. Deputado Zé Ramos, o 
divisor de águas, quem é Governo, quem trabalha pelo 
Estado e quem na hora sede à pressão e vai para o outro 
lado.  

Achamos que assim saberemos quem é quem 
nessa Casa , para lá na frente ninguém ficar reclamando ou 
falando que isso é justo ou injusto. Acreditamos seriamente 
no  Governador Paulo Hartung, acreditamos que esse 
Estado tem jeito por que tem uma Assembléia Legislativa 
comprometida com a renovação e com o futuro do Espirito 
Santo. (Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua  em discussão a 
matéria. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-la. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR.  MARCELO  SANTOS - (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, Sras e Srs. Deputados, estaremos 
acompanhando o Projeto de Lei 457/2003, oriundo do 
Poder Judiciário, que altera a estrutura organizacional do 
Tribunal de Justiça, criando vinte cargos de provimento em 
caráter efetivo. Estaremos acompanhando a Comissão de 
Justiça, estaremos acompanhando pela aprovação da 
matéria por entendermos a real necessidade dessa alteração 
organizacional daquele Poder. 
 Gostaríamos de dizer ao nobres parlamentares 
presentes no plenário, que essa  manifestação da 
intersindical, é natural e até democrática. Só queremos 
deixar registrado  nos Anais dessa Casa que eles estarão 
recebendo como começaram a receber o salário do mês 
passado, os salários dos meses de novembro e dezembro e 
os precatórios por esses cidadãos que aqui estão com suas 
fotografias estampadas nesse panfleto.  

O que nos chama atenção é que tem fotografia 
tirada aqui na Assembléia, pelo fotógrafo desta Casa, que 
gentilmente foi cedido para a Intersindical . 
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 Vamos ler esse panfleto para que seja publicado 
no Diário legislativo. 
 

“ARROCHO SALARIAL 
O Governo mandou” 

 
Há também uma foto do Governador Paulo 

Hartung no panfleto. 
 

“Já conhecemos este jogo... 
O Governo Paulo Hartung, 

juntamente com sua tropa de choque na 
Assembléia Legislativa começa a 
demonstrar sua postura autoritária 
contra os(as) trabalhadores(as). Ao 
mesmo tempo em que se vangloria de 
estar colocando os salários do 
funcionalismo público em dia ( apesar 
de não quitar outras dívidas com os 
servidores(as)), o Governo intimou os 
Deputados(as) ( fotos no anverso) a 
votarem contra as emendas no Plano 
Plurianual de Aplicações, PPA, que 
garantiriam pelo menos a discussão da 
revisão dos salários dos servidores (as) 
públicos. Isso significa a continuidade 
da política de arrocho que já dura nove 
anos. 

(...) 
O discurso do novo não se 

configura na prática, pois os ralos 
continuam. Os (as) Deputados (as) 
aumentaram seus próprios salários sem 
pestanejar, o Governo do Estado 
continua mantendo a renúncia fiscal 
através dos regimes especiais e 
postergação de recolhimentos de ICMS 
para os empresários, além de outros 
privilégios chamados de “ Incentivos 
Fiscais”.”  

 
Gostaríamos de chamar à atenção do Líder do 

Governo, porque nesse panfleto não entendemos o que a 
Intersindical quis dizer com “ privilégios de Incentivos 
Fiscais”.  

Nobre Líder, gostaríamos que V.Exª, como Líder 
do Governo, pudesse pedir explicações a Intersindical e, 
logo após recebe-las, remetessem-nas a esta Assembléia 
Legis lativa. 

Diz aqui, mais uma vez, nobre Líder: 
 
“O Governo do Estado continua 
mantendo a renúncia fiscal através dos 
regimes especiais e postergação de 
recolhimentos de ICMS para os 
empresários, além de outros privilégios 
chamados de “ Incentivos Fiscais”. Só 
não há recursos para pagar salários 
dignos ao funcionalismo.” 

 
Não conseguimos interpretar e nem entender o 

que a Intersindical quis dizer. 

A única coisa que gostaríamos de dizer, 
principalmente a esse jornal Pressão, do Sindisaúde, é que 
nós, uma vez que está previsto no próprio Regimento 
Interno, solicitaremos que a Mesa mova uma ação contra o 
Sindisaúde, uma vez que fere a idoneidade dos Srs. 
Deputados deste Parlamento. É uma obrigação da Mesa 
Diretora, através do Poder Legislativo, interpelar 
judicialmente ao Sindisaúde para que possa prestar maiores 
esclarecimentos.  

É o que solicitamos, Sr. Presidente da Comissão 
de Justiça, que seja interpelado o Sindisaúde para que possa 
prestar os esclarecimentos desse jornal, o que o mesmo diz 
sem nenhuma informação, aliás, somente seus interesses 
próprios. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE (ZÉ RAMOS)- Continua 

em discussão o parecer. 
 
A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, peço 

a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 

Concedo a palavra a Sra. Deputada Fátima Couzi. 
 
A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da 

oradora) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, votaremos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
457/2003, que altera a estrutura do Tribunal de Justiça. 

Gostaríamos de dizer ao Sr. Deputado Délio 
Iglesias, em especial, que o Sindicato já está acostumado a 
fazer isso nesta Casa. Nós, que estamos nesta Casa há dez 
anos como Deputada, sabemos disso. E quem quiser poder 
mostrar o cartaz, porque vamos ficar mais dez, vinte anos se 
quisermos; só sairemos desta Casa a hora que quisermos. A 
hora que não quisermos mais ser política, sairemos.  

Só gostaríamos de dizer ao Sindicato que essa 
foto nossa está muito velha. É uma foto propaganda 
enganosa. Tem que trocar a foto por uma nova. Se 
quiserem, para não gastar gasolina, nós mesma levamos 
para o nosso reduto político esses cartazes, que estão muito 
bonito por sinal, em papel de boa qualidade. O Sr. 
Deputado Cláudio Thiago deve saber onde foram feitos 
esses cartazes, não é Sr. Deputado? Mas não problema, 
política é assim mesmo. E só está aqui dentro quem 
agüenta; quem não agüentar a política, sai fora dela! Até 
porque, nesta Casa tem muita gente que costuma julgar as 
pessoas sem esperar a vez dela. Tem muita gente nessa 
Casa que nos julgou, que d isse que éramos isso e aquilo, 
mas não provou nada, nada. Só vê o defeito dos outros, os 
deles não vêem, ou delas, talvez, nunca enxergam! Mas os 
dos outros sabem criticar, ir para imprensa, fazer bonito; 
tem gente que faz até cabelo para aparecer no jornal, aqui 
nesta Casa – ficamos sabendo disto – vai no cabeleireiro, se 
apronta, vem de roupa nova, para criticar os colegas. Mas, 
só pode agüentar isso quem está aqui dentro; quem não 
quiser agüentar isso, sai fora da política!  
 Sabemos disto, a política é assim mesmo, é uma 
batalha.  O sindicato está certo, quem veio aqui dizer que o 
sindicato está errado? O sindicato está certo, é o trabalho 
deles, e eles têm mais é que divulgar. Não estamos nem um 
pouco preocupada com isso. Ficamos é muito feliz com a 
nossa festa de aniversário no sábado, não foi Sr. Deputado 
Marcos Gazzani? Gostaríamos de agradecer aos Srs. 
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Deputados Euclério Sampaio e Marcos Gazzani, que 
tiveram o privilégio de, conosco, ver o nosso prestígio na 
nossa cidade. E é isto que queremos. É lá que temos voto, 
onde as pessoas conhecem a nossa integridade, a nossa luta. 
Podem levar quantos cartazes quiserem para Guaçuí. O 
sindicato está certo, a democracia existe para isso mesmo e 
temos que aceitar. Agora, votamos contra, mas não foi 
porque o Sr. Governador Paulo Hartung mandou, mas 
porque quisemos. Quem manda no nosso mandato somos 
nós, e não será nenhum sindicato que irá mandar em 
mandato nosso. E votamos do jeito que achamos que deve 
ser.  

Queremos parabenizar ao nosso Governador 
Paulo Hartung q ue, na sua sensatez está mandando para esta 
Casa de Leis, pela primeira vez em dezoito anos, um 
projeto para começar a pagar os precatórios aos servidores 
públicos, e isto é muito importante. É muito importante. 
Estamos parabenizando o Sr. Governador Paulo  Hartung, e 
sabemos que isso é um começo. O Sr. Governador Paulo 
Hartung, com a sua grandeza de espírito, com a sua 
sensatez mandará para esta Casa outros projetos de leis para 
atender os servidores públicos. E nenhum Deputado pode 
fazer emendas, projetos para dar aumento a servidor; este 
não é o papel de Deputado. Chega de demagogia nesta 
Casa! Temos que votar o aumento que o Executivo mandar. 
E temos certeza de que o Sr. Governador Paulo Hartung 
mandará para esta Casa aumento para o servidor público, e 
es taremos aqui votando ao lado do servidor quando o Sr. 
Governador mandar, porque S.Ex.a. sim tem esse direito. 
Deputado não tem, quer aparecer. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Continua em discussão o parecer. 
 
 O SR. GILSON GOMES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discuti-lo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilson Gomes. 
 
O SR. GILSON GOMES - (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, o nosso comentário hoje é sobre a  nossa ida a 
Domingos Martins, sábado próximo passado, em 
companhia do Governador Paulo Hartung, do Prefeito Ivan 
Paganini, dos Vereadores, das Lideranças Comunitárias, 
dos amigos, dos companheiros. Fomos até a região de São 
Miguel levando um convênio no valor de um milhão e 
duzentos mil reais para o asfaltamento de dez quilômetros, 
ligando a sede do município até a região de São Miguel, 
com a promessa de tão logo seja executado esses dez 
quilômetros possamos prosseguir no asfaltamento em 
direção ao Distrito de Melgasso, região muito rica do 
Município de Domingos Martins. Uma região aonde estão 
localizados diversos produtores rurais e que ao longo desses 
anos estão pleiteando, sonhando com esta pista asfaltada. 
Tivemos a felicidade de, neste sábado, estar realizando o 
sonho dos produtores rurais daquela importante região. Foi 
uma grande festa. E o Governador fez questão de 
demonstrar o seu respeito, o seu carinho pelo homem do 
interior. Muitas vezes essas pessoas saem de suas regiões 
atraídas para os grandes centros urbanos e aqui se 
decepcionam, porque não encontram o que procuram, que é 

a qualidade de vida. E o Governo Paulo Hartung ao levar o 
progresso para as regiões do interior, quer fixar o homem 
do campo naquelas regiões, demonstrando com isso 
respeito por aqueles que estão com as suas mãos calejadas 
ajudando a formar a riqueza deste Estado, em sua maioria 
fruto do suor do homem do campo.  

São Miguel, região belíssima de Domingos 
Martins, estava lá a sua população com a região do galo, 
região de Melgasso e Melgassinho. Enfim, a população com 
as suas lideranças estavam lá para recepcionar o 
Governador, paras recepcionar o Prefeito Ivan Paganini, os 
nossos Vereadores, o Presidente da Câmara, Dr. Manoel 
Barcelos, o Deputado Gilson Gomes, o Secretário de 
Agricultura, Ricardo Ferraço, porque trata-se de uma 
estrada vicinal. Lá fizemos o nosso papel, mostramos para 
aquela população que os nosso votos, votos que recebemos 
daquela localidade, estamos retribuindo com trabalho; são 
dez quilômetros de asfaltamento. É a primeira obra de 
asfaltamento do Governo Paulo Hartung. 
 Estamos satisfeito em ter dado a nossa 
contribuição como Parlamentar e ter ajudado a propiciar, a 
realizar o sonho daquela comunidade. Como já dizia o 
poeta: “sonho que se sonha junto torna-se realidade”.  

Conhecemos aquela região, somos o Deputado 
mais votado de Domingos Martins, e fomos lá honrar o 
nosso compromisso, juntamente com o Prefeito Ivan 
Paganini, os nossos Vereadores e as nossas Lideranças.  

Seria importante que fizéssemos, nesta tarde, os 
registros desta tribuna, para que os Anais deste Poder 
recebessem essas informações, para que as futuras gerações 
pudessem entender as nossas ações e as ações positivas 
deste Governo. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) - 
Continua em discussão o parecer. 
  

A SR.ª BRICE BRAGATO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
  

O SR. ZÉ RAMOS - Concedo a palavra a Srª. 
Deputada Brice Bragato. 

 
A SR.ª BRICE BRAGATO - (Sem revisão da 

oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, nosso primeiro comentário é que esta matéria faz 
uma adaptação do que já foi de outras leis que foram 
aprovadas no Poder Judiciário adequando os seus cargos ao 
crescimento, à expansão do Poder Judiciário. Cria vinte 
novos cargos efetivos naquele Poder; e em se tratando de 
cargos efetivos, consideramos um avanço. Achamos mais 
complicado quando são cargos comissionados ou 
designações temporárias, o que já temos demais, 
principalmente no Poder Executivo, e que achamos que será 
corrigido. 
 Não pensamos que o panfleto da Intersindical 
fosse fazer tanto sucesso. Temos que assumir as 
conseqüências dos nosso votos. Dias atrás, quem ganhou 
um panfleto desse, um outdoor, foi a companheira Iriny 
Lopes e o companheiro Renato Casagrande, pessoas por 
quem temos a maior estima e que votaram a favor da 
reforma da Previdência. E os servidores públicos federais 
foram impiedosos. 
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 Sr. Deputado Zé Ramos, V.Exª que está nesta 
Casa há três mandatos, tivemos um mandato antes de V.Exª 
e perdemos um no meio, também estamos há três mandatos, 
conhecemos esse assunto. São setenta mil servidores 
públicos, fora os seus familiares. O assunto reajuste do 
servidor está na boca do povo. São ossos do ofício. Alguns 
ganharam panfletos da Intersindical, outros foram 
chamados pelo Sr. Governador de demagogos, de fazer 
palanque, “jogar para a galera”, só não usou o termo 
irresponsável. 
 Se o Sr. Presidente designar à Procuradoria para 
interpelar a Intersindical, vamos querer que interpele o Sr. 
Governador, porque a outra parte que não está no panfleto 
da Intersindical recebeu um tratamento do Sr. Governador.  
São os ossos do ofício. Isso é próprio do exercício do 
mandato parlamentar. Alguns aqui tentaram botar a pecha 
de oposição na Bancada do PT. Quem decide se a Bancada 
do partido é oposição ou não é o PT; o Sr. Governador 
também tem a prerrogativa de decidir se não quer a aliança 
mais conosco. Mas quem decide é o Sr. Governador ou o 
PT, ninguém aqui nos colocará carimbo de nada, porque 
somos o que somos e quem fala por nós, em primeiro plano, 
somos nós mesmos. 
 Quando fomos para o Governo, deixamos isso 
claro, que estávamos indo para o Governo. Se um dia 
sairmos, nós é que vamos dizer. Não precisa ninguém ficar 
antecipando nada.  

Servidor público, Banestes, Meio Ambiente, 
Fundap, fazem parte dos treze pontos que o PT discutiu 
antes de ir para o Governo, apresentou quando foi e o 
Governo conhece perfeitamente. 
 É natural que ele não goste que tomemos posições 
diferenciadas, mas é natural que tenhamos a prerrogativa de 
toma-las, porque ser da base de Governo não significa 
perder princípios e os nossos estão todos mantidos, por isso 
que haverá, de vez em quando, momentos de atrito. Mas o 
assunto rendeu até mais do que se esperava, não é mesmo 
Sr. Deputado Cláudio Tiago?  
 Temos que nos acostumar com a idéia de que 
estamos no Big Brother Brasil, e que todos sabem tudo o 
que fazemos aqui dentro, porque a televisão está 
transmitindo. Fora o direito adquirido que os sindicalistas 
têm de se apropriar das galerias desta Casa, porque 
acompanham os trabalhos deste Parlamento desde quando o 
Sr. Setembrino Pelissari iniciava a sua carreira de 
advogado. O servidor público sempre acompanhou seus 
interesses na Assembléia Legislativa. Isso é natural, é 
legítimo, temos que nos acostumar. Um dia um ganha o 
outro perd e, e no outro dia inverte, isso faz parte da arte de 
ser da política.  
 O Sr. Deputado Zé Ramos sabe que em Iúna a 
base o recebe sempre de braços abertos, não está nem aí 
para o panfleto dos servidores.  

Outros saíram fora; tem dois que não aparecem 
nem na lista, nem na foto, se mandaram enquanto era 
tempo. Não vamos citar nomes, porque é desnecessário. 
Mas, faz parte do jogo da política. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Continua em discussão o Parecer. (Pausa) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 

 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, como dissemos anteriormente, votaremos a favor 
do projeto ora em discussão.  

Deixamos claro que não somos contra nenhum 
sindicado expor outdoor ou cartazes; isso é bom porque 
divulga o nosso nome. Somos contra leviandade e mentiras. 
O jornal do Sindisaúde publicou: “ Deputados vendidos” e 
o Artigo 28 do Regimento Interno é bem claro quando diz: 
“A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, 
em colaboração com a Mesa, a defesa da Assembléia, de 
seus órgãos e membros quando atingidos em sua honra ou 
imagem perante a sociedade, em razão de exercício do 
mandato ou de suas funções institucionais”. 
 Vamos requerer à Mesa Diretora que além da 
interpelação promova as ações criminais e cíveis contra os 
diretores desse sindicato pelego da saúde.  

Quanto à Intersindical, o que temos a reclamar, 
como reclamou também a Srª Deputada Fátima Couzi, é 
que no panfletinho a nossa foto ficou boa, mas no cartaz 
grande ela ficou pigmentada, feia. Até na foto eles nos 
perseguem. Agora, o Sindisaúde foi irresponsável e leviano 
e terá que provar quais Deputados se venderam nesta Casa. 
 Achamos essa atitude uma irresponsabilidade 
muito grande. Quem fez essa matéria talvez esteja 
acostumado a lesar servidores nos bastidores e acha que os 
Deputados são espelhos deles; julgam as pessoas por aquilo 
que são. Eles deveriam ter um pouco mais de respeito, de 
responsabilidade e de dignidade. Podem fazer o que 
quiserem, panfleto ou cartazes; quanto mais melhor. É até 
bom pois ficaremos conhecido no Interior. Agora, 
irresponsabilidade não. Temos de combatê-la. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ZÉ RAMOS) – 
Continua em discussão o Parecer. (Pausa) 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Helder Salomão. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, não polemizaremos esse assunto porque temos de 
reconhecer o direito de os sindicatos se manifestarem. Mas 
lembramos ao Sr. Deputado Euclério Sampaio que a 
Intersindical, de forma corajosa, assina o panfleto. 
 No início deste ano foram espalhados outdoors, 
panfletos, notas sem nenhuma assinatura, materiais 
apócrifos contra a nossa pessoa e contra outros Deputados 
dizendo as mais absolutas mentiras, tais como  éramos 
contra o fim do pedágio, quando na verdade a demagogia 
foi daqueles que disseram que esta Casa pode acabar com a 
cobrança. Isso sim é enganar o povo. 
 Como disse a Srª Deputada Brice Bragato, cada 
um responde pelos seus atos. A Intersindical está assinando 
o material. Podemos concordar ou não. Agora, V. Exa. sabe 
muito bem quem mandou fazer aqueles panfletos apócrifos, 
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que de forma sorrateira e absurda mentia à população, ainda  
ferindo a honra de Deputados que não votaram a favor do 
pedágio mas, sim, contra uma lei que não tinha a mínima 
sustentação jurídica, e V.Exª que é advogado sabe muito 
bem. 
 É preciso ressaltar o fato de se fazer uma crítica e 
se ter a coragem de assinar o documento, como fez a 
Intersindical.  

E queremos parabenizá-la por isso, pela coragem 
de tê-lo assinado. Cada um pode questionar o conteúdo. 
 Queremos lembrar que na Intersindical tem gente 
do PT, do PL, do PDT, do PSDB, do PSB, gente sem 
partido, inclusive gente do Sindicato de V.Ex.ª, o Sindipol. 
Tem gente de todos os partid os. Então, Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, não venha querer desviar a atenção. A 
Intersindical é um movimento autônomo e temos de dar 
nossa mão à palmatória. Eles estão fazendo o trabalho 
deles. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ZÉ RAMOS) – 

Continua em discussão o Parecer. 
 
A SRA. JANETE DE SÁ - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) - 

Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (sem revisão da 

oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão de 
Justiça, nobres companheiros de Parlamento, também 
acompanharemos o parecer, na certeza que esta Casa de Lei 
aprovará a matéria, porque a justificativa do projeto que 
visa a dar repercussão orçamentária e financeira ao Tribunal 
de Justiça é bastante louvável. 

Temos em mãos o panfleto da Intersindical e 
achamos que é um direito de organização do movimento 
sindical e de cada um fazer o julgamento que considerar 
melhor. Nós, por exemplo, temos certeza de que o 
Governador do Estado está chateado conosco, com o Sr. 
Deputado Cláudio Thiago ou com alguns Deputados que 
agiram conforme pautam suas vidas. Nós, como 
sindicalistas, deixamos claro para o Sr. vice-Governador, na 
época Governador do Estado em exercício, que a ética não 
nos permitia aprovar o projeto, apesar de sabermos da 
dificuldade pela qual o Estado passa, bem como sabem os 
Deputados que votaram a favor do Governo. Mas no nosso 
caso foi questão de comportamento sindical, pois 
ficaríamos até desmoralizada na Vale do Rio Doce. Lá não 
permitimos que a empresa fique três anos sem dar reajuste 
aos seus empregados, então como vamos defender que o 
Estado fique oito anos sem reajustar o salário dos seus 
servidores? Não podemos. A Vale do Rio Doce inclusive 
poderia falar: “Como Deputada você usa uma medida para 
o servidor público e como diretora do Sindicato dos 
Ferroviários você usa outra medida.” Temos que ser 
coerente. 

Fomos coerente com o que nos trouxe aqui, com o 
que nos pautou.  Mas já dissemos que sabemos das 
dificuldades que tem o Governador do Estado, tendo em 
vista como encontrou o Estado, o que é de conhecimento 
também dos servidores. 

 O que os servidores na verdade queriam era que 
fosse contemplada essa previsão de aumento salarial no 
PPA, para que essa esperança existisse no seio de todo 
aquele  que luta no movimento sindical. Isso é natural! E é 
natural por parte do Governador também deixar claro para a 
sociedade e para os servidores a dificuldade que tem de 
garantir esse compromisso, tendo em vista que quer sanear 
as despesas do Estado. 
 Todos nós temos de compreender esses dois lados 
e não levar a questão à ponta de faca, a ferro e fogo, nem 
parlamentar acusar aqueles que fizeram esse material, 
porque o panfleto está assinado pela Intersindical, foi feito 
pela Intersindical. Devemos parar com essas acusações que 
não nos levarão a nada. 

 É um direito da Intersindical, é um 
direito do Governador, e é um direito dos Parlamentares de 
se posicionarem conforme suas convicções, conforme sua 
conveniência, conforme postula seu mandato. Se for o caso 
d e  que foi por atendimento a uma solicitação do Sr. 
Governador, também é um direito do parlamentar de fazer 
isso, porque apesar de ser outorgado a ele o mandato, mas 
ele responde pelo seu mandato.  

É somente essa compreensão que queríamos 
expor nesta Casa para  evitarmos esse bate-boca entre nós, 
altamente desagradável, mas que é legítimo de todas as 
partes.  Mas  que entre nós, no nosso meio, no meio dos 
Srs. Deputados é extremamente desagradável. (Muito 
bem!) 

 
O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão o 

parecer. (Pausa) 
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Srs. Deputados?  
 
A SRA. BRICE BRAGATO - Com o Relator.  
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

Relator.   
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 

Relator.  
 
O SR. CLAUDIO THIAGO – Com o Relator.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES  – Com o Relator.  
 
O SR. ZÉ RAMOS  – A Presidência acompanha 

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

unanimidade pela Comissão de Justiça.   
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (EDSON VARGAS) – 

Convoco os Srs. membros da Comissão de Finanças, Srs. 
Deputados Rudinho de Souza, César Colnago, José 
Esmeraldo, Marcelo Santos, Cláudio Thiago e Helder 
Salomão. 
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Avoco a matéria para relatar. (Pausa).  
Srs. membros da Comissão de Finanças, temos em mãos o 
Projeto 457/2003, de autoria do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, que altera a estrutura  
organizacional do Tribunal de Justiça. 
O nosso parecer é favorável à matéria face à relevância e a 
sua importância. O  Tribunal de Justiça é um Poder 
independente e tem contribuído em muito com o 
desenvolvimento do nosso Estado e com a promoção 
especialmente da Justiça. (Muito bem) 
Em discussão o parecer. (Pausa). 
Em votação.  
Como votam os Srs. Deputados? 

 
O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com o Relator.  
 
O SR. CÉSAR COLNAGO  – Com o Relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o Relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS  – Com o Relator.  
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com o Relator.  
 
O SR. HELDER SALOMÃO – Com o Relator.  
 
O SR. EDSON VARGAS  - Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada por unanimidade pela comissão de 
finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

- Em discussão o Projeto de Lei  457/2003.  
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglésias .(Pausa).  

Ausente, declaro encerrada a discussão.  
Em votação o Projeto de Lei 457/2003, na forma 

dos pareceres das Comissões Técnicas.  
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam sentados. 
Aprovado.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução 407/2003.  
Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão 

de Justiça para que esta ofereça parecer oral à matéria.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 

Convoco os membros da Comissão de Justiça, Srs. 
Deputados Euclério Sampaio, Brice Bragato, Reginaldo 
Almeida, Carlos Casteglione, Cláudio Thiago e Sérgio 
Borges.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa).  
Srs. Membros da Comissão de Justiça, temos em mãos o 
Projeto de Resolução 407/2003, de autoria do Deputado 
Sérgio Borges, alterando a Resolução nº 1.390/1984 , 
concedendo a Ordem do Mérito  Domingos Martins, no 
Grau de Comendador, aos Deputados Estaduais no 
momento da posse.  

O nosso parecer é pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem)  

Em discussão o parecer. (Pausa). 
Encerrada.  

 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados?  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
Relator.  
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Com o Relator.  
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator.  
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
Relator.  
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO  – Com o Relator.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator. 
 
O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, a matéria 

foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de 
Cidadania para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) – 
Convoco os membros da Comissão de Cidadania, Srs. 
Deputados Rudinho de Souza, Brice Bragato e Fátima 
Couzi. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, o nosso 
parecer é de acordo com o parecer da Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Com a Relatora. 
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com a 
Relatora. 
 
 A SR.ª FÁTIMA COUZI – Com a Relatora. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) – 
Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Cidadania. 
 Devolvo a matéria à   Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convoco os  membros da Mesa Diretora ,Srs. Deputados 
Anselmo Tose e Paulo Foletto. 
 Designo  para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e demais membros da Mesa 
Diretora, o nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 
Resolução nº 407/2003, de autoria do Sr. Deputado Sérgio 
Borges. 
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 Agora faremos  menção a um fato, Sr. Deputado 
Marcelo Santos, que fizemos chegar às mãos de V. Exª. 
Lembramos que daqui a alguns dias teremos esse debate 
nesta Casa, e os Srs. Deputados devem ficar atentos já que 
o mesmo possivelmente entrará em regime de urgência. 
Trata-se do projeto que vem da Amunes – Associação dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo – que o Sr. 
Deputado Zé Ramos fez uma reivindicação e 
democraticamente deu entrada nesta Casa. 
 Só para ilustrar algumas distorções que tem o 
projeto para o Município de Colatina. Temos em mãos uma 
informação que vem com a letra do Prefeito, Sr. Guerino 
Balestrassi, que nos passou agora: estamos com 
investimento de 1.3 por cento da arrecadação do Município, 
o que beira quarenta mil reais por mês. 

Esse projeto de lei está tirando da faixa do 
Município de Colatina, assim como na faixa do Município 
de Cariacica trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro 
reais, o que deixa -nos praticamente com zero para 
investimento, trazendo aqui uma possível devolução de 
royalties de petróleo – que já temos o direito. Foi uma 
reivindicação que fizemos durante a campanha toda, que 
essa distribuição fosse homogênea para o Estado e não só 
para os Estados do litoral. 

No caso de Colatina, uma devolução de trinta e 
um mil reais, perderíamos só seis. Só que esse dinheiro não 
chegou e nem vai chegar. Ninguém sabe quando vai chegar 
esse dinheiro. Mas temos certeza que o nosso Município 
tem direito a ele. O Município de Cariacica perde a mesma 
coisa do Município de Colatina e tem uma devolução de 48. 
 Chamamos a atenção dos Srs. Deputados porque 
esse projeto não contempla os interesses de todos os 
municípios da forma como está chegando. Foi uma 
articulação de alguns prefeitos que vieram reclamar, 
principalmente aqueles prefeitos de municípios pequenos 
mas que também quase não têm investimento nenhum- não 
é, Sr. Deputado Marcelo Santos- é uma população muito 
pequena. 
 Estamos voltando à discussão da questão da 
distribuição do ICMS, o número da população. Por 
exemplo, o Município de Cariacica tem uma população 
maior que os outros grandes Municípios da Grande Vitória, 
mas tem uma participação mínima, em função do valor 
agregado dela ser muito menor, mas  tem uma população 
que consome seus serviços, a segunda maior população do 
Estado.  

O Município de Colatina tem uma população que 
consome os seus serviços e com a perda da capacidade de 
investimento da máquina pública vem perdendo capacidade 
e condição de dar à sua população a mínima condição 
necessária: segurança, educação, saúde, moradia. 
 Chamamos atenção para o projeto de autoria do 
Sr. Deputado Zé Ramos, que é um parlamentar que tem o 
interesse de que as coisas sejam democraticamente 
conduzidas, até já sugeriu que emendas possam ser feitas, 
que tenhamos muito cuidado na condução desse processo 
para não prejudicarmos alguns Municípios, pois conforme 
for a condução vão chegar à falência total. 
 Chamamos a atenção de todos porque tal projeto 
deverá entrar em pauta talvez em regime de urgência. O 
ideal seria que pudéssemos discuti-lo melhor, Deputado 
Marcelo Santos, talvez até na próxima legislatura. 

 Para finalizar, Chamamos a atenção dos colegas 
quando esse projeto estiver em pauta. 
 O nosso parecer é pela aprovação da matéria em 
questão. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– A Presidência também acompanha o voto do relator e a 
matéria é aprovada por unanimidade. 
 Em discussão o Projeto de Resolução nº 
407/2003. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglésias. 
(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Tendo S. Exª declinado e não havendo mais oradores 
inscritos, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Resolução nº 407/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução nº 458/2003. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Convoco os membros da Comissão de Justiça, Srs. 
Deputados Euclério Sampaio, Brice Bragato, Reginaldo 
Almeida, Carlos Casteglione, Cláudio Thiago e Sérgio 
Borges. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, o Projeto 
de Resolução nº 458/2003, de autoria do Sr. Deputado 
Sérgio Borges, denomina o Plenário desta Casa de Dr. 
Dirceu Cardoso. O nosso parecer é pela constitucionalidade 
e legalidade da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o relator. 
  

A SR.ª BRICE BRAGATO – Com o relator. 
  

O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 
relator. 
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O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
relator. 
  

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o relator. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o relator. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) - Sr. 
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Justiça. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra à Presidente da Comissão de 
Cidadania para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) - 
Convoco os membros da Comissão de Cidadania, Srs. 
Deputados Rudinho de Souza, Brice Bragato e Fátima 
Couzi. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, o nosso 
parecer é pela aprovação da matéria, em conformidade com 
a Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

A SR.ª BRICE BRAGATO – Com a relatora. 
  

O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com a relatora. 
  

A SR.ª FÁTIMA COUZI – Com a relatora. 
  

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ) – 
Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Cidadania. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convoco os membros da Mesa, Srs. Deputados Anselmo 
Tose e Reginaldo Almeida. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa)  
 Srs. membros da Mesa, o nosso parecer é pela sua 
aprovação, garantindo a apresentação de um projeto de 
resolução semelhante denominando de Senador Theotônio 
Vilela, que era o nome do plenário da antiga sede, um dos 
plenarinhos da Casa, em homenagem a esse grande 
democrata que foi Theotônio Vilela, lutador do Brasil e que 
na época recebeu a homenagem da Casa denominando o 
plenário com o seu nome. 
 Mas, Dr. Dirceu Cardoso também foi um lutador, 
no âmbito do Senado e do Espírito Santo e por isso 
relatamos pela aprovação da matéria. (Muito bem!) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. ANSELMO TOSE – Com o relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

relator. 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a matéria por unanimidade. 
 Em discussão o Projeto de Resolução nº 
458/2003. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Resolução nº 458/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
  

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução nº 287/2003. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Convoco os membros da Comissão de Justiça, Srs. 
Deputados Euclério Sampaio, Brice Bragato, Reginaldo 
Almeida, Carlos Casteglione, Cláudio Thiago e Sérgio 
Borges. 
 Designo relator da matéria o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, o Projeto de Resolução nº 287/2003, 
de autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos, dispõe sobre a 
criação da “Carta Cidadão”. O nosso parecer é pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do presente 
projeto. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – Em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados. 
 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Com o Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator. 
  

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
Relator. 
  

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o Relator. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) - A 

Presidência acompanha o voto do relator e a matéria é 
aprovada por unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria  à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) - 
Convoco os membros da  Comissão de Cidadania, Srs. 
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Deputados Brice Bragato, Rudinho de Souza e Fátima 
Couzi. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, 
relatamos em conformidade com a Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
  Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Com o Relatora. 
 
 O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com o 
Relatora. 
 
 A SR.ª FÁTIMA COUZI - Com o Relatora.   

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ) - 

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convoco os membros da Mesa, tratando-se de Projeto de 
Resolução. 
 Avoco a matéria para relatar e vamos nos 
prevalecer do prazo de setenta e duas horas para relatar a 
matéria. 
 Baixo de Pauta o Projeto de Lei nº 483/2003, que 
não trata de título de cidadão. Como vamos propor às 
comissões o voto em bloco, deixaremos esse Projeto de nº 
483/2003 para a sessão de amanhã e submeteremos ao 
plenário o seguinte: a Comissão de Justiça e em seguida a 
Comissão de Cidadania, farão uma apreciação em bloco dos 
vinte títulos de cidadão que estão em pauta. E a Comissão 
de Cidadania é terminativa para este tipo de Projeto  que se 
transformará em lei, não precisando de votação do plenário. 
 O Colégio de Líderes resolveu em caráter 
excepcional t razer ao plenário em regime de urgência, para 
facilitar a votação das matérias e sua entrega na próxima 
quarta-feira às 18horas. 
 Em votação a proposta das duas comissões, 
Justiça e Cidadania, de  submeterem  a todos os vinte 
projetos em bloco, em apreciação.  
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral aos vinte títulos. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ZÉ RAMOS) – 
Convoco os membros da Comissão de Justiça Srs. 
Deputados, Euclério Sampaio, Brice Bragato, Reginaldo 
Almeida, Carlos Casteglione, Cláudio Thiago, Helder 
Salomão e Sérgio Borges. 
 Avoco as matérias para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, o nosso 
parecer é pela constit ucionalidade das proposições: nºs 476, 
479, 480, 481, 482,484,485,486,489,490,491,495, 496,497, 
498,499, 500, 501, 502 e 341/2003. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer dos vinte títulos. (Pausa) 

 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
Relator. 
 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Com o Relator. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o 
Relator. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o Relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ZÉ RAMOS) - Sr. 
Presidente, as matérias foram aprovadas por unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra à Presidenta da Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral as matérias. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE SÁ) - 
Convoco os membros da  Comissão de Cidadania, Srs. 
Deputados Helder Salomão, Fátima Couzi e Sérgio Borges. 
 Em votação os vinte projetos já relatados na 
Comissão de Justiça.  Srs.  membros da Comissão 
de Cidadania, temos a clareza  de que todas as indicações 
merecem o título de cidadão espírito-santense, pelos 
relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo, 
portanto  o nosso parecer é pela aprovação das matérias. 
(Muito bem!)  
 Em discussão os projetos já relatados na 
Comissão de Justiça. 

Não havendo quem queira discuti-los. (Pausa) 
 Em votação. 
  Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. HELDER SALOMÃO – Com a Relatora  
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Com a Relatora. 
  

A SR.ª FÁTIMA COUZI - Com a Relatora.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ) - 
Sr. Presidente, as matérias foram aprovadas por  
unanimidade pela Comissão de Cidadania. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Á Secretaria para extração de autógrafos de todos os 
proje tos votados pelas duas comissões: Justiça e Cidadania. 
(Pausa) 
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 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada á 
sessão. Ante, porém, convido os Srs. Deputados para 
próxima, à hora regimental, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE 

O que o correr.  
 
ORDEM DO DIA 
A mesma pauta da presente sessão, exceto as 

matérias votadas.  
 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas e trinta 

minutos.  
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 08 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 221/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto a essa Assembléia Legislativa, o incluso 
Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a alteração 
dos artigos  4º e 9º das Leis Complementares nºs 71/95 
72/95,102/97, vez que o cumprimento do referido artigo 
tem acarretado prejuízos à unidade da administração das 
finanças públicas do Estado do Espírito Santo, contrariando 
o disposto na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que regula, 
atualmente, as normas gerais pertinentes à matéria citada, 
bem como o decreto nº 4.067, de 27/12/96, que criou no 
Estado o SIAFEM – Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios. 
 Considerando que sob o aspecto de cumprimento 
das normas constitucionais, inscritas no § 9º do art. 165 da 
Constituição Federal, bem como as normas de 
administração financeira reguladas pela Lei nº 4.320/64, a 
exigência legal de vinculação dos recursos arrecadados 
pelos Fundos atende aos propósitos específicos de sua 
constituição, quando da realização de determinados 
objetivos e serviços, não demandando, portanto, a abertura 
de conta individualizada para administração dos recursos 
referidos, haja vista ser facultado ao poder Executivo, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, a 
adoção de normas peculiares de aplicação, prevista no 
“caput” do art. 71 da referida legislação, a qual não 
estabelece quaisquer condição para a criação e 
funcionamento dos Fundos, ficando a cargo da Lei de 
instituição dos Fundos, as normas regulamentadoras. 
 Face ao exposto, estou certo, Senhor Presidente, 
de que Vossa Excelência e seus dignos pares darão todo 
apoio à proposição que ora submeto à apreciação dessa 
ilustre Casa de Leis. 
 
 Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2003 
 
Altera dispositivos das Leis 
Complementares nºs 71/95, 
72/95 e 102/97. 

 
 Art. 1º Os artigos 4º e 9º “caput” da Lei 
Complementar nº 71, de 26/12/95, o primeiro, alterado pela 
Lei Complementar nº 165, de 24/09/99, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
 

“Art. 4º - Os recursos a que se refere 
o art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade Gestora do 
Fundo de reequipamento da Polícia 
Civil, quando da arrecadação do 
DUA no código 201-1, e movimentada 
pelo Conselho deliberativo do 
FUNREPOCI, de acordo com suas 
deliberações, sob a forma de 
Resolução.” 
 
“Art. 9º - O plano de aplicação do 
Fundo especial de Reequipamento da 
Polícia Civil – FUNREPOCI será 
aprovado pelo Secretário de Estado 
da Segurança Pública.” 
 

 Art. 2º - Os artigos 4º e 9º, “caput”, da Lei 
Complementar nº 72, de 26/12/95, o primeiro, alterado pela 
Lei Complementar nº 163, de 24/09/99, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º Os recursos a que se refere o 
art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade Gestora do 
Fundo de Reequipamento da Polícia 
Militar, quando da arrecadação do 
DUA no código 202-0, e movimentada 
pelo Conselho deliberativo do 
FUNREPOM, de acordo com suas 
deliberações, sob a forma de 
Resolução.” 
 
“Art. 9º - O Plano de aplicação do 
Fundo Especial de reequipamento da 
Polícia Militar – FUNREPOIM será 
aprovado pelo secretário de Estado 
da Segurança Pública. 
 

 Art. 3º Os artigos 4º e 9º, “caput”, da Lei 
Complementar nº 102, de 22/09/97, o primeiro, alterado 
pela Lei Complementar nº 164, de 24/09/99, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º - Os recursos a que se refere 
o art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade gestora do 
Fundo de Reequipamento do Corpo 
de Bombeiros, quando da 
arrecadação do DUA no código 203-8 
e movimentada pelo Conselho 
Deliberativo do FUNREBOM, de 
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acordo com suas deliberações, sob a 
forma de Resolução.” 

 
“Art. 9º - O plano de aplicação do 
fundo Especial de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros Militar – 
FUNREBOM será aprovado pelo 
Secretário de Estado da Segurança 
Pública.” 
 

 Art. 4º Ficam revogadas as Leis Complementares 
nºs 163, 164 e 165, todas de 24 de setembro de 1999. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 08 de dezembro de 2003. 

 
MENSAGEM Nº 222/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo projeto de lei em que solicito 
autorização para: 
 

I - Inclusão no Anexo II da Lei nº 6.183, de 28 de 
março de 2000, e suas alterações, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2000-2003, na Secretaria de 
Estado da Educação e Esportes, da Ação "Reforma de 
Campos de Futebol", no Programa: "Infra-estrutura para o 
Esporte", com suas respectivas Metas e Produto, conforme 
Anexo I do Projeto de Lei; 

 
II - Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), 
conforme anexo II do Projeto de Lei, visando incluir no 
orçamento vigente as Ações: 

 
- Ação: "Liquidação da COMDUSA", no 

valor de R$ 25.000,00 na Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 

- Ação: "Reforma de Campos de Futebol" no 
valor de R$ 150.000, na Secretaria de Estado 
da Educação e Esportes; 

- Ação: "Construção de Unidades Policiais 
Militares" no valor de R$ 400.000,00 na 
Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

 
Os recursos necessários para atender o referido 

crédito serão provenientes de anulações parciais de 
dotações orçamentárias constantes dos Programas de 
Trabalho das respectivas Secretarias de Estado, conforme 
Anexo III do Projeto de Lei. 

Dessa forma, solicito a aprovação do incluso 
Projeto de Lei, que permitirá a adequação do PPA e 
Orçamento vigentes às necessidades da Administração 
Pública Estadual. 

 

Atenciosamente, 
 

WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 

 
PROJETO DE LEI Nº 526/2003 

 
Abre Crédito 
Especial para o fim 
que especifica. 

 
 Art. 1º Fica incluída no Anexo II da Lei nº 6.183, 
de 28 de março de 2000 e suas alterações, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o período de 2000/2003, na 
Secretaria de Estado da Educação e Esportes, no Programa 
de “Infra-estrutura para o Esporte”, a Ação “Reforma de 
Campos de Futebol” com suas respectivas Metas e Produto, 
conforme Anexo I 
 
 Art. 2º Fica aberto o Crédito Especial no valor de 
R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) para 
atender a programação conforme Anexo II. 
 
 Art. 3º Os recursos necessários à execução do 
disposto no Artigo anterior, serão proveniente de anulações 
parciais de dotações orçamentais, indicadas no Anexo III. 
 
 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

CRÉDITO ESPECIAL        –         ANEXO II       –         SUPLEMENTAÇÃO 
 

R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

26.000 SECRETARIA DE ESTADO 
DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO  

 
 
 
 

  

     
26.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
2884609030.220 LIQUIDAÇÃO DA COMDUSA    
 Despesas com Liquidação da 

COMDUSA 
 

3.3.90.41.00 
 
00 

 
25.000 

     
42.000 SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO E ESPORTES 
   

42.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
2781106033.580 REFORMA DE CAMPOS DE 

FUTEBOL 
   

 Reforma do Campo de Futebol de 
Conceição da Barra 

 
4.4.40.42.00 

 
00 

 
150.000 

     
45.000 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 
 

   

45.103 POLÍCIA MILITAR    
     
0618101133.713 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 

POLICIAIS MILITARES 
   

 Construção da sede da 2ª 
Companhia do 1º Batalhão da 
PMES 

 
 
4.4.40.42.00 

 
 
00 

 
 

400.000 
     
  TOTAL  575.000 
 
 

CRÉDITO ESPECIAL        –              ANEXO III       -        ANULAÇÃO 
 

R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
26.000 SECRETARIA DE ESTADO 

DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO  
 

 
 
 
 

  

26.204 AGÊNCIA ESTADUAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

   

     
0412207004.242 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS GERAIS 
 
3.3.90.14.00 

 
00 

 
5.000 

  3.3.90.30.00 
 3.3.90.33..00 
3.3.90.36.00 

00 
00 
00 

5.000 
5,000 
5,000 

  3.3.90.39.00 00 5.000 
     
42.000 SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO E ESPORTES 
   

42.101. ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
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1236202452.596 MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES ESCOLARES DE 
ENSINO MÉDIO 

 
 

3.3.90.39.00 

 
 
10 

 
 

150.000 
     
45.000 SECRETARIA DE ESTADO 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 
   

45.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0618101195.692 AÇÕES IMPACTANTES    
  4.4.90.52.00 14 300.000 
  3.3.90.30.00 14 100.000 
  TOTAL  575.000 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 08 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 223/2003 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa, o Projeto de Lei Complementar que cria, no 
âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, o Conselho de Comércio Exterior e 
Logística do Estado do Espírito Santo – CCELE, 
objetivando incrementar o desenvolvimento econômico 
deste Estado, através da coordenação de políticas, estudos e 
sugestões de medidas, voltadas para a preservação e defesa 
dos interesses estratégicos do Estado do Espírito Santo, 
relativos ao comércio exterior e seu complexo logístico. 
 Assim, solicito a essa Casa Legislativa, aprovação 
do incluso Projeto de Leis. 
 Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2003 
 
Cria o Conselho de 
Comércio Exterior e 
Logística do Estado do 
Espírito, e dá outras 
providências. 

 
 Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo – 
SEDETUR, o Conselho de Comércio Exterior e Logística 
do Estado do Espírito Santo – CCELES órgãos colegiado 
com funções consultivas. 
 
 Art. 2º O Conselho de Comércio Exterior e 
Logística do Estado do Espírito Santo – CCELES tem por 
objetivo a coordenação de políticas, estudo e sugestões de 
medidas que visam a preservação e defesa dos interesses 
estratégicos do estado do Espírito Santo, relativos ao 
comércio exterior e seu complexo logístico. 
 
 Art. 3º O Conselho de Comércio Exterior e 
Logística do Estado do Espírito Santo – CCELES será 
presidido pelo Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e será composto por representantes 
do governo e da iniciativa privada e entidades ligadas ao 
setor a serem definidos por decreto do Poder Executivo. 
 

 1 ª  - A coordenação dos trabalhos e a definição dos 
assuntos que integrarão a pauta das reuniões do CCELES, 
será exercida pela Secretaria Executiva. 
 
 2º Os membros do CCELES terão mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos pelas suas 
respectivas entidades. 
 
 3º As funções de membro do Conselho de 
Comércio Exterior e Logística de Importação e Exportação 
do Estado do Espírito Santo – CCELES não serão 
remuneradas. 
 
 Art. 4º Compete ao Conselho de Comércio 
Exterior e Logística do Espírito Santo – CCELES. 
 
 I – sugerir diretrizes e procedimentos visando a 
adoção de policiais de apoio ao desenvolvimento do 
comércio exterior capixaba. 
 
 II – atuar na coordenação dos órgãos estaduais 
que detenham competências diretas ou indiretas em relação 
ao comércio exterior; 
 
 III – criar ambiente que facilite a comunicação 
entre as empresas entidades empresariais envolvidas em 
comércio exterior e os órgãos governamentais estaduais e 
federais, 
 
 IV – sugerir a articulação das ações em nível 
estadual e, em nível federal, quando necessário, para defesa 
dos interesses do Estado do Espírito Santo e da iniciativa 
privada estabelecida em território capixaba; 
 

V – sugerir, no âmbito das atividades de 
exportação e de importação, diretrizes e orientação sobre 
normas e procedimentos a serem implementados em nível 
estadual que objetivem a racionalização e a simplificação 
do sistema administrativo relacionado ao tratamento do 
comércio exterior; 

 
 VI – coordenar ações acerca de estudos sobre o 
uso de medida de defesa comercial e da implementação de 
regras de habilitação e credenciamento de empresas para a 
prática de comércio exterior em território capixaba; 
 
 VII – opinar quanto à proposição ao Governo 
Federal, havendo interesse da parte de setores produtivos 
estaduais, de diretrizes para as negociações de acordos e 
convênios relativos ao comércio exterior, de natureza 
bilateral, regional ou multilateral; 
 
 VIII – apresentar sugestões para as negociações 
de: 
 

a) protocolos de cooperação técnica a serem 
firmados pelo Estado do Espírito Santo que 
se relacionem ao comércio exterior; 

b) projetos estaduais, junto a organismo 
financeiros internacionais, que objetivem 
estimular o comércio exterior; 

 
IX – sugerir diretrizes básicas da política 

tributária estadual, objetivando a simplificação dos 
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procedimentos de comércio exterior e que estimulem a 
participação empresarial nessa atividade; 
 
 X – sugerir diretrizes para políticas de 
financiamento que gerem efeitos em termos de produção 
exportável de bens e serviços; 
 
 XI – orientar a coordenação das políticas de 
promoção de mercadorias e de serviços no exterior e das 
políticas de informação comercial que estejam sendo 
desenvolvidas na esfera estadual; 
 
 XII – opinar sobre políticas de fretes e transportes 
internacionais, portuários, ferroviários, aeroportuários e de 
fronteiras que estejam sendo implementadas na esfera 
estadual, visando à sua adaptação aos objet ivos da política 
de comércio exterior e ao aprimoramento da concorrência; 
 
 XIII – propor políticas de incentivo à:  
 

a) melhoria dos serviços portuários, 
aeroportuários e de fronteiras, visando à 
sua adaptação aos objetivos da política de 
comércio exterior e ao aprimoramento da 
concorrência; 

b) captação de investimento direto no Estado 
do Espírito Santo; 

 
XIV – sugerir diretrizes e propor medidas 
relativas a aspectos de: 
 
a) desenvolvimento teclógico com efeitos 

diretos no comércio exterior; 
b) desenvolvimento educacional e de 

capacitação de trabalhadores, em particular 
objetivando a crescente qualificação para o 
comércio exterior; 

 
XV – acompanhar o fluxo de comércio exterior 

do Estado do Espírito Santo, apresentando análises e 
diagnósticos. 
 
 XVI – sugerir políticas e ações tendentes à 
consolidação e ampliação das relações interestaduais e 
internacionais do Estado do Espírito Santo; 
 
 XVII – elaborar seu regimento interno, que 
definirá seu funcionamento e estabelecerá regras acerca do 
início e da cessação dos mandato de seus membros. 
 
 Art. 5º O Conselho de Comércio Exterior e 
Logística do Estado do Espírito Santo – CCELES sempre 
levará em conta, em suas manifestações: 
 
 I – os acordos internacionais firmados pelo 
Brasil; 
 
 II – o papel do comércio exterior como 
instrumento indispensável à promoção do crescimento 
nacional e do aumento da produtividade e da qualidade dos 
bens produzidos no País; e 
 
 III – as políticas de investimento estrangeiros. 
 

 Art. 6º O Conselho de Comércio Exterior e 
Logística do Estado do Espírito Santo – CCELES, conta 
com uma Secretaria Executiva, integrada por servidores da 
Administração Direta ou Indireta do Estado, para esse fim, 
afastados na forma da legislação pertinente. 
 
 Parágrafo único. A Secretaria Executiva será 
exercida pelo Sub-secretário de Estado de Indústria e 
Serviços e funcionará na sede da SEDETUR. 
 
 Art. 7º - A Secretaria Executiva prestará ao 
Conselho de Comércio Exterior e Logística do Estado do 
Espírito Santo – CCELES, o necessário suporte técnico-
administrativo. 
 
 Art. 8º - A SEDETUR adotará as providências 
necessárias para a instalação e o funcionamento do 
Conselho de Comércio Exterior e Logística do Estado do 
Espírito Santo – CCELES; 
 
 Art. 9º - Esta lei será regulamentada por ato do 
Poder Executivo 
 
 Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Vitória, 08 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 224/2003 
 
Senhor Presidente, 
 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação 
dessa Assembléia Legislativa o anexo Projeto de Lei em 
que solicito autorização para abertura de Crédito 
suplementar no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta 
mil reais), em favor da Secretaria de Estado do Trabalho e 
Ação Social, visando a quitação de débitos junto à 
ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas, conforme 
Anexo I do Projeto de lei. 

Os recursos necessários para atender o referido 
Crédito Suplementar serão proveniente de anulação parcial 
de dotação orçamentária constante do programa de 
Trabalho da própria Secretaria de Estado do Trabalho e 
Ação Social, conforme Anexo II do Projeto de Lei. 

O presente Projeto de Lei visa ainda incluir a 
“Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada” no 
Quadro Demonstrativo de Subvenções Sociais da Secretaria 
de Estado do Trabalho e Ação Social – Fundo Estadual de 
Assistência Social no Anexo V da lei Orçamentária Anual 
Nº 7.487, de 07 de julho de 2003, conforme anexo III do 
Projeto de Lei. 

Como é do conhecimento dessa Casa de Leis, a 
Entidade tem em sua finalidade a assistência social ao idoso 
e, na medida do possível, a proteção e a assistência moral e 
material à velhice necessitada, socorrendo-a, asilando-a e 
promovendo recursos indispensáveis ao seu bem estar, 
prestando serviço gratuitos, permanentes e sem qualquer 
discriminação. 

Vale ressaltar, também que até o ano de 2002 os 
pagamentos eram efetuados sem autorização devida dessa 
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Casa de Leis, ficando a Entidade, desde então, com débitos 
acumulados e com risco de terem os serviços de energia 
elétrica suspensos, que poderia acarretar transtornos de 
proporções impensáveis para os 120 idosos ali assistidos. 

Desta forma, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito a aprovação do incluso Projeto de Lei 
que permitirá a adequação do orçamento vigente às 
necessidades da Administração Pública Estadual. 

Renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
Pares os meus protestos de estima e consideração. 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador do Estado – Em Exercício 
 

PROJETO DE LEI Nº 527/2003 
 
 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), para 
atender a programação constante do Anexo I. 
 
 Art. 2º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulação 
parcial de dotação orçamentária indica no Anexo II. 
 
 Art. 3º - Fica incluída a “Sociedade de 
Assistência à Velhice Desamparada” no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais da Secretaria de 
estado do Trabalho e Ação Social – Fundo Estadual de 
Assistência Social no Anexo V da Lei Orçamentária Anual 
Nº 7.487, de 07 de julho de 2003, conforme anexo III. 
 
 Art. 4º - Esta  Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

CRÉDITO SUPLEMENTAR – ANEXO –I – SUPLEMENTAÇÃO 
                                                                                                                             R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
47.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DO 
TRABALHO E 
AÇÃO SOCIAL 

   

47.281    FUNDO 
ESTADUAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

   

0824101522.943    ATENDIMENTO A 
PESSOA IDOSA 

   

    Despesas com 
Subvenções Sociais 

 
3.3.50.43.00 

 
00 

 
270.000 

  TOTAL  270.000 

 
 
 

CRÉDITO SUPLEMENTAR – ANEXO II – ANULAÇÃO 
                                                                                                                             R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
47.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DO 
TRABALHO E 
AÇÃO SOCIAL 

   

47.101   ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

   

1133402222.929   CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA E 
QUALIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
 
 
 

3.3.90.39.00 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

270.000 
  TOTAL  270.000 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE SUBVENÇÕES 
SOCIAIS  

Exercício de 2003 
 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO 
E AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO ESTADUAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

INCLUSÃO DE ENTIDADE 
 

Nº DE ORDEM ENTIDADES A SEREM 
BENEFICIADAS  

MUNICÍPIO 

 
1 

 
SOCIEDADE DE 
ASSISTÊNCIA À 
VELHICE 
DESAMPARADA 

 
VITÓRIA 

   

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 09 de dezembro de 2003 
 
MENSAGEM Nº 225/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Atendendo solicitação de V. Exa., através do 
OF.SGP.Nº 468/2003, de novembro próximo findo, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa Legislativa o 
OF/SEDU/GS/Nº 1675 com as informações solicitadas pelo 
Deputado Délio Iglésias através do requerimento nº 
1992/2003. 
 
 Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 09 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 226/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Atendendo ao OF. SGP. Nº 408/2003, datado de 
22 de outubro de 2003, em que essa Presidência solicita 
atendimento ao Requerimento nº 1738, do Deputado Cabo 
ELSON, anexo à presente o OF/Nº 389/SESP/GS, bem 
como estatística de ocorrências, relação de inquéritos 
policiais e outras informações que satisfazem ao 
questionamento do nobre Deputado. 
 
 Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 09 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 227/2003 

 
Senhor Presidente, 
 
 Amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV, da 
Constituição Estadual, vetei, parcialmente, o Projeto de Lei 
Complementar nº 19/2003, originário deste Poder 
Executivo, que depois de apreciado nessa Casa, foi 
transformado no Autógrafo de Lei Complementar nº 
12/2003, vindo-me para cumprir as formalidades 
constitucionais de praxe. 

É objeto do Projeto de Lei a autorização, por parte 
dessa Assembléia Legislativa, para que o Poder Executivo 
realize contratação temporária de pessoal para atender 
necessidades emergenciais do Instituto da Criança e do 
Adolescente do Espírito Santo – ICAES. 

Nessa Casa, o Projeto do Governo recebeu duas 
emendas aditivas: uma, incluindo um parágrafo único ao 
artigo 2º e outra, incluindo um artigo 14, deslocando o 
artigo 14 original para a posição do artigo 15. 

O veto que ora aponho ao Projeto de Lei 
Complementar em epígrafe, incide exatamente, sobre os 
citados dispositivos objeto das emendas apostas nessa Casa. 

No tocante ao parágrafo único do art. 2º, a 
emenda ali inserida afronta o princípio da isonomia, pois 
não há qualquer justificativa no Projeto de Lei em comento 
para a preferência aos moradores do Município de 
Cariacica. 

Ao revés, tem-se, em questão, uma futura lei 
estadual, cuidando da contratação temporária de 
funcionários estaduais para preencher o quadro de pessoal 
de uma instituição estadual não podendo, portanto, 
estabelecer preferências entre Municípios. 

O tratamento diferenciado de cidadãos só é 
possível, quando existem razões que o justifiquem, razões 
essas que não encontram presentes nesse caso. 

No que concerne ao artigo 14, que estabelece o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto para que o 
Poder Executivo encaminhe Projeto de Lei de 
reestruturação do ICAES, entendo incongruente e 
desarrazoado, considerando que o prazo máximo de 
contratação temporária, previsto no art. 1º do Projeto de Lei 
é de 12 (doze) meses e que antes do término desse período 
deverá ser encaminhado Projeto de Lei reestruturando 
aquela instituição. 

Eis, pois, as razões do veto parcial que julguei 
pertinentes para enquadrá-lo como contrário ao interesse 
público. 

 
Atenciosamente 
 

WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 228/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto Lei em que solicito autorização 
para abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), em favor 
da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, visando incluir no Orçamento vigente a Ação 0.221 
– “Liquidação CODESPE”, para atender despesas com 
Pessoal, conforme Anexo I do Projeto de Lei. 

Os recursos necessários para atender o referido 
Crédito Especial serão anulações parciais de dotações 
orçamentárias, constantes dos Programas de Trabalho da 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 
e da Secretaria de Estado da Justiça, conforme Anexo II do 
Projeto de Lei. 

Assim, Senhor Presidente, solicito o empenho de 
V. Exa. na aprovação Projeto de Lei em referência, 
permitindo à adequação do orçamento vigente às 
necessidades da Administração Pública Estadual. 
 
 Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 

 
PROJETO DE LEI 529/03 

 
Abre crédito especial no valor 
de R$ 277.000,00 (duzentos e 
setenta e sete mil reais), para 
o fim que especifica 

 
 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor 
de R$ 277.000,00 (Duzentos e setenta e sete mil reais), para 
atender a programação constante do Anexo I. 
 
 Art. 2º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no Artigo anterior, serão provenientes de 
anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no 
Anexo II. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO –I – SUPLEMENTAÇÃO 
                                                                                                           R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
26.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DE 
PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E 
GESTÃO 

   

26.101 ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

   

2884609030.221 LIQUIDAÇÃO DA 
CODESPE 

   

 Despesas com Pessoal 3.1.90.41.00 00 277.000 
  TOTAL  277.000 
 



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de dezembro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 7 

CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO II – ANULAÇÃO 
                                                                                                                              R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
26.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DE 
PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E 
GESTÃO 

   

26.204 AGÊNCIA 
ESTADUAL DE 
SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO 
SANTO 

   

0412207004.241 MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES 

 
 

3.3.90.39.00 

 
 

00 

 
 

5.000 
46.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DA 
JUSTIÇA 

   

46.101 ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

   

0206103031.780 CONSTRUÇÃO, 
AMPLIAÇÃO 
E/OU REFORMA 
DE PRESÍDIOS 

 
 
 

4.4.90.51.00 

 
 
 

14 

 
 
 

272.000 
  TOTAL  277.000 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 230/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à apreciação dessa Casa de Leis, o 
Projeto de Lei Complementar que trata da criação de 
unidade prisional, a ser concluída neste ano, e da 
autorização para contratação temporária de pessoal, no 
cargo de Agente de Segurança Penitenciário, para atuar na 
unidade a ser criada. 

Trata-se da Penitenciária de Segurança Média II 
(PSME-II), em Viana, cujas obras só puderam ser 
reiniciadas após os primeiros resultados das medidas 
saneadoras das finanças públicas estaduais, que poderá 
acolher um total de até 350 (trezentos e cinqüenta) presos, 
amenizando a insustentável situação gerada pelo 
crescimento progressivo da população prisional do estado, 
cuja superpopulação já ultrapassa 3.500 (três mil e 
quinhentos) presos, apresentando um crescimento médio 
próximo de 100 (cem) presos a cada mês, só nas unidades 
prisionais da Secretaria de Estado da Justiça. 

Vale ressaltar que as despesas diretas decorrentes 
da manutenção da nova unidade prisional constam da 
proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2004 
no seguinte programa de trabalho: Manutenção do 
Complexo Penitenciário de Viana. 

O projeto inclui, também, duas outras 
providências que, ao serem aprovadas por essa Assembléia 
Legislativa, servirão de marco para a nova filosofia que a 
parceria dos Poderes Públicos vem possibilitando ser 
implantada no sistema prisional capixaba, destinada a 
transformar presídios, que funcionam como verdadeiras 
masmorras, em escolas de cidadania. Falo da criação da 
Diretoria Geral de Ressocialização e da Diretoria Geral de 
Correição da Secretaria de Justiça – Corregedoria. 

Embora visivelmente modestos e estritamente 
ajustados ao momento ainda limitado de nossas finanças 
públicas, os investimentos necessários foram 

cuidadosamente dirigidos, com este Projeto, a iniciativas 
particularmente estratégicas para a consolidação e 
ampliação da recuperação da autoridade do estado nos 
presídios, com a criação da Corregedoria, bem como para 
dotar a Secretaria de Estado da Justiça de condições 
mínimas iniciais para a elaboração, a implementação e o 
acompanhamento de projetos e atividades laborativas, 
educacionais, geradoras de renda e de reinserção social, 
destinadas a retirar nossos presos do ócio e da 
improdutividade, através da Diretoria Geral de 
Ressocialização. 

A aprovação deste Projeto de Lei Complementar 
caracterizará o senso de responsabilidade social dos 
Poderes Públicos Capixabas, dotando o Poder Executivo de 
ferramentas que, embora insuficientes, ainda, para a 
implementação de nossa política séria e ressocializadora em 
toda a amplitude a que nos propomos, faz-se indispensável 
para evitarmos o crescimento do risco de rebeliões, com 
perda de vidas e depredação do patrimônio público em 
nossos presídios, que tem mantido a população em 
permanente ansiedade. 

Certo do apoio de Vossa Excelência e dos nobres 
Deputados para a aprovação da proposta que ora 
encaminho, subscrevo-me. 

Solicito ainda urgência necessária na apreciação 
da matéria, na forma do artigo 65 da Constituição Estadual 

 
Atenciosamente 
 

WELINGTON COIMBRA 
Governador em Exercício 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30/03 

 
Cria na estrutura da 
Secretaria de Estado da 
Justiça – SEJUS a 
Penitenciária de Segurança 
Média II, de Viana, (PSME 
II), a Diretoria Geral de 
Ressocialização e a Diretoria 
Geral de Correição – 
Corregedoria, autoriza a 
contratação temporária de 
pessoal, e dá outras 
providências. 

 
 Art. 1º - Fica criada a Penitenciária de 
Segurança Média II,  de Viana – PSME II,  que se 
integrará à estrutura organizacional básica da Secretaria de 
Estado da Justiça – SEJUS, em conformidade com o art. 2º, 
inc. V, ‘a.2.3’, da Lei Complementar nº 233, de 10 de abril 
de 2002, publicada em 12 de abril de 2002. 
 

Parágrafo único.  A administração da unidade, 
ora criada, será executada obedecendo às legislações 
nacional e estadual, aplicáveis, às normas  e aos 
regulamentos de política penal, ditada pela Secretaria de 
Estado de Justiça – SEJUS. 

 
Art. 2º - Ao artigo 2º, “V”, da Lei Complementar 

nº 233/2002 são acrescidas as alíneas ‘b”  e “c”, com a 
seguinte redação: 
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“Art. 2º -............................................... 
.............................................................. 
 
V -......................................................... 
 
a)........................................................... 
 
b) Diretoria Geral de Ressocialização; 
 
c) Diretoria Geral de Correição da 
Secretaria de Justiça – Corregedoria.” 

 
Art. 3º -  Compete à Penitenciária de Segurança 

Média II, de Viana, a administração, o planejamento, a 
organização, o controle e a execução das atividades 
relativas à custódias e à ressocia lização do preso, 
sentenciado por práticas de crime ao cumprimento de pena 
em regime fechado e semi-aberto, na forma da legislação 
penal vigente, e outras atividades correlatas. 

 
Parágrafo único.  Excepcionalmente, a critério 

da administração do Sistema Penal, admitir-se-á na unidade 
penitenciária, referida neste artigo, o preso condenado, com 
processos ainda pendentes do trânsito em julgado, por 
período necessário ao interesse administrativo ou 
disciplinar. 

 
Art. 4º - A representação gráfica da PSME II, de 

Viana, é a constante no Anexo IV, que integra a lei 
Complementar nº 233, de 10 de abril de 2002. 

 
Art. 5º -  À Diretoria Geral de Ressocialização 

compete a elaboração, coordenação, supervisão e 
acompanhamento de projetos, convênios e contratos 
laborativos e educacionais, tanto para os internos quanto 
para os funcionários do Sistema Penal e outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 6º -  Compete à Diretoria Geral de Correição 

da Secretaria de Justiça – Corregedoria verificar o trabalho 
desenvolvido em todos os setores, serviços e atividades dos 
estabelecimentos penais e da Administração da Secretaria 
de Justiça, com vista à regularidade funcional das unidades 
que integram sua estrutura organizacional, bem como, 
realizar correições e visitas de inspeção. 

 
Art. 7º - Ficam criados os cargos direção, chefia, 

supervisão e de confiança, de provimento em comissão, 
com suas nomenclaturas, quantitativos, referências e 
valores constantes no Anexo I, para atender às necessidades 
de funcionamento da SEJUS; e os cargos de provimento 
efetivo, com sua nomenclatura, quantitativo, referência e 
valor constantes no Anexo II, para atender às necessidades 
operacionais da Penitenciária de Segurança Média II, de 
Viana. 

 
§ 1º -  O cargo de Agente de Segurança 

Penitenciário será provido por concurso público, de prova 
ou de prova e títulos, inclusive avaliação de aptidão física, 
psicológica e investigação social, cujo processo será 
iniciado imediatamente após a regulamentação desta lei, 
observada as normas legais e o Edital. 

 

 § 2º Considerando a especificidade do cargo, a ser 
exercido em unidade prisional, a exigir dentre as 
habilidades do seu ocupante, o maior grau de 
discernimento, maturidade, estabilidade psico-emocional, 
estarão habilitados à inscrição no concurso público os 
brasileiros maiores de 23 anos. 
 
 Art. 8º O parágrafo único do art. 34 e o art. 47, da 
Lei Complementar nº 233 de 10 de abril de 2002, passam a 
vigorar com as seguintes redações: 
 

“Art. 34 - ............................................ 
 
Parágrafo Único – Ficam amparados 
pelo caput deste artigo, os servidores 
localizados na Diretoria Geral dos 
Estabelecimentos Penais, na Diretoria 
Geral de Ressocialização e na Diretoria 
geral Correição da Secretaria de Justiça 
– Corregedoria, bem como nos 
Complexos Penitenciários. 

 
Disposições Transitórias 

 
 Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, 
por prazo determinado, para admissão de pessoal para as 
vagas do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, em 
caráter temporário, a fim de atender as necessidades 
emergenciais na SEJUS. 
 
 Art. 10 -  As contratações previstas no artigo 
anterior respeitarão o prazo máximo de até 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogadas por igual período. 
 
 Art. 11 -  É vedado o desvio de função do pessoal 
contratado na forma desta Lei, respondendo, civil e 
penalmente, quem lhe der causa. 
 
 Art. 12 -  É proibida a contratação, na forma 
desta Lei, de servidores da Administração Direta ou 
Indireta, da União, do Estado e dos Municípios, exceto as 
acumulações permitidas constitucionalmente. 
 
 Art. 13 – Nas contratações de que trata esta Lei, 
será observado o valor de salário base pago ao pessoal do 
quadro de servidores da SEJUS, observada a 
proporcionalidade da carga horária efetivamente prestada. 
 
 Art. 14 - Aplica-se ao pessoal contratado os 
mesmos deveres, proibições e responsabilidades vigentes 
para os servidores públicos integrantes da SEJUS. 
 
 Art. 15 – As infrações disciplinares atribuídas ao 
pessoal contratado nos termos desta Lei, serão apuradas 
mediante sindicância e ou processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e concluídas nos mesmos prazos 
estabelecidos para os servidores efetivos. 
 
 Art. 16 -  O contrato firmado de acordo com os 
termos desta Lei, extinguir-se-á sem direito a indenização: 
 I – Pelo término do prazo contratual; 
 II – Por iniciativa do contratado; 
 III – Por conveniência da Administração; 
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 IV – Quando o contratado incorrer em falta 
disciplina; 
 V – Quando da posse, após a respectiva 
investidura, dos aprovados no concurso público para 
provimento efetivo dos cargos de  Agente de Segurança 
Penitenciário. 
 
 Art. 17 -  É assegurado aos contratados o direito 
ao gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, 
por acidente em serviço, por doenças profissionais, por 
gestação e por paternidade, vedada quaisquer outras 
espécies de afastamento. 
 
 Parágrafo Único -  O contratado em caráter 
temporário fará jus, ainda, a: 
 I – décimo terceiro salário, proporcional ao tempo 
de serviço prestado nesta condição; 
 II – adicional de férias proporcionado ao tempo 
de serviço prestado; 
 III – adicional noturno; 
 IV - vale transporte; 
 V -  auxílio alimentação definido por Lei. 
 
 Art. 18 – O quantitativo máximo de pessoal que 
poderá ser admitido mediante contratação temporária, assim 
como a carga horária semanal e o valor unitário, são os 
constantes do Anexo III da presente Lei. 
 
 Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a 
proceder às alterações necessárias no Plano Plurianual para 
o quadriênio 2000 a 2003, bem como, abrir os créditos 
adicionais necessários ao cumprimento dessa Lei 
Complementar. 
 
 Art. 20 – Fica o Poder Executivo autorizado a 
regulamentar a presente Lei Complementar. 
 
 Art. 21 – Aplicam-se à esta Lei Complementar, 
todos os dispositivos contidos na Lei Complementar nº 233, 
de 10 de abril de 2002 e que não estejam expressos de 
modo diverso. 
 
 Art. 22 – Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

ANEXO I 
 

Cargos de Provimento em Comissão criados para a SEJUS, 
a que se refere o Art 7º: 

 
Nomenclatura Ref. Quant. Valor Valor Total 

Assistente de 
Direção 

QC-03 1 666,81 666,81 

Assistente Técnico QC-05 5 393,57 1.967,85 
Chefe de 
Departamento 
Administrativo 

 
 
QC-04 

 
 

1 

 
 
512,64 

 
 

512,64 
Chefe de 
Departamento de 
Assistência 
Jurídica 

 
 
 
QC-04 

 
 
 

1 

 
 
 
512,64 

 
 
 

512,64 
Chefe de 
Departamento de 
Assistência Social 

 
 
 
QC-04 

 
 
 

1 

 
 
 
512,64 

 
 
 

512,64 
Chefe de 
Departamento de 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segurança, 
Disciplina e 
Prontuários 

 
 
QC-04 

 
 

01 

 
 
512,64 

 
 

512,64 
Diretor QC-02 1 867,35 867,35 
Diretor Geral de 
Correição da 
Secretaria de 
Justiça 

 
 
 
QCE-04 

 
 
 

1 

 
 
 
2.250,00 

 
 
 

2.250,00 
Diretor Geral de 
Ressocialização 

 
QCE-04 

 
1 

 
2.250,00 

 
2.250,00 

Motorista de 
Gabinete II 

 
QC-07 

 
3 

 
231,88 

 
695,64 

Orientador 
Técnico 

 
QC-07 

 
5 

 
231,88 

 
1.159,40 

Supervisor 
Administrativo 

 
QC-04 

 
3 

 
512,64 

 
1.537,92 

TOTAL  24  13.445,53 

 
 

ANEXO II 
 

Cargos de Provimento Efetivo criados, a que se refere o 
Art. 7º. 
 
NOMECLATURA DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA 
QUANT
. 

VENC.R$ DESTINAÇÃO 

 
Agente de 
Segurança 
Penitenciário 

Executar 
Serviços de 
Segurança dos 
Internos 

 
 
 

40 

 
 
 
323,88 

Penitenciária de 
Segurança Média 
II, de Viana 
 

 
 

ANEXO III 
 

Demonstrativo de cargo para contratação temporária, a que 
se refere o Art. 18. 
 
Cargo: AGENTE DE SEGURANÇA 

PENITENCIÁRIO 
Referência: Padrão 12 do Quadro Permanente 
Jornada: 40:00 (quarenta horas) semanais 
Quantitativo
: 

40 (quarenta) cargos 

Valor: R$ 323,88(trezentos e vinte três reais e oitenta 
e oito centavos)  

Valor Total: R$ 12.955,20 (doze mil, novecentos e 
cinqüenta e cinco reais e vinte centavos)  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 231/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à elevada apreciação dessa ilustre 
Assembléia Legislativa o Anexo Projeto de Lei 
Complementar, que tem por finalidade alterar dispositivos 
da Lei Complementar nº 88, de 19 de dezembro de 1996, 
que dispõe sobre a modernização e reorganização da 
Procuradoria Geral do Estado. 
 Impõe-se a necessidade da aprovação da presente 
proposta, considerando que o excelso Supremo Tribunal 
Federal publicou em 18 de novembro a decisão de mérito 
acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.840. 
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 O Tribunal, por decisão unânime, julgou 
procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade por 
vício formal do artigo 2º da LC nº 246/2002, que introduziu 
as alíneas e e f no inciso I do artigo 7º da LC nº 88/1996; 
do artigo 3º da referida LC nº 246/2002, que modificou o 
parágrafo único do artigo 12 da LC nº 88/1996; e, por 
inconstitucionalidade formal e material, quanto ao artigo 4º 
da LC nº 246/2002, na parte que introduziu o § 2º no artigo 
32 da LC nº 88/1996. 
 Em face de tal decisão urge corrigir a 
remuneração dos senhores Procuradores do Estado a qual 
não mais pode dar-se em vinculação à remuneração dos 
Procuradores de Justiça. 
 A proposta, ora apresentada, mantém o nível das 
despesas públicas, havidas com a remuneração dos 
Procuradores, nos termos da Lei Complementar nº 
246/2002, já que o STF não declarou a eficácia ex tunc da 
decisão. 
 A inovação que proponho torna obrigatória para 
os Procuradores, a serem admitidos, a partir desta Lei 
Complementar, a dedicação exclusiva à advocacia pública e 
a sua remuneração por meio de subsídio, pago em parcela 
única, sem qualquer acréscimo e adicionais de qualquer 
natureza, nos termos do art. 135 e art. 139, § 4º, da 
Constituição da República. 
 Para os atuais Procuradores é assegurado o 
exercício do direito de opção, em caráter irretratável, pelo 
novo regime remuneratório em parcela única – subsídio – o 
qual absorve todas as vantagens pessoais e acréscimos de 
produtividade e verba de representação, cessando-as, 
definitivamente, pois deixam de lhes ser aplicadas as regras 
da Lei Complementar nº 46/94, relativas às vantagens de 
caráter pessoal. 
 Assim, contudo, os atuais Procuradores, que não 
optarem pelo novo regime remuneratório do subsídio, 
perceberão os vencimentos e acréscimos de natureza 
pessoal, definidos na legislação antiga, a qual permanece 
em vigor para os mesmos. 
 Essas, senhor Presidente, são as razões que 
justificam o encaminhamento de Projeto de Lei com os 
objetivos que ora submeto à elevada apreciação de Vossa 
Excelência e digníssimo pares. 
 Solicito ainda urgência necessária na apreciação 
da matéria, na forma do artigo 65 da Constituição estadual. 
 
Atenciosamente, 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em Exercício 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/03 

 
ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 88, 
DE 19/12/1996 E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 Art. 1º - O incisos I, II e IV do art. 3º, da Lei 
Complementar nº 88, de 19 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 3º.............................................................. 
 

I – representar judicial e extrajudicialmente o 
Estado exercendo privativamente a sua 
consultoria e assessoramento jurídico podendo, 
quando necessário, representar judicialmente as 
autarquias e fundações públicas estaduais 
prestando-lhes ainda assessoramento jurídico; 
 
II – promover privativamente a cobrança judicial 
da dívida do Estado e, quando necessário, de suas 
autarquias e fundações; 
 
IV – orientar, dirigir e controlar os serviços 
jurídicos das autarquias e das fundações 
públicas;” 

 
Art. 2º - O inciso V do art. 4º da Lei 

Complementar nº 88, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º - A Procuradoria Geral do Estado tem a 
seguinte estrutura organizacional: 
 

V – EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
JURÍDICAS 
   

1. Procuradoria da Consultoria Administrativa 
(PCA) 

2. Procuradoria do Contencioso Judicial (PCJ) 
3. Procuradoria Trabalhista (PTR) 
4. Procuradoria Fiscal (PFI) 
5. Procuradoria Tributária (PT) 
6. Procuradoria do Patrimônio Imobiliário (PPI) 
7. Procuradoria dos Serviços Jurídicos Setoriais, 

Autárquicos e Fundacionais (PSJ) 
     7.1. Subprocuradoras Setoriais Autárquicas e 

Fundacionais 
8. Procuradoria do Estado na Capital Federal 

(PCF) 
9. Procuradorias Regionais (PRs)” 
 
Art. 3º - O inciso VI do art. 6º da Lei 

Complementar nº 88, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação 

 
“Art. 6º ............................................................. 
 
“VI – avocar a defesa dos interesses do Estado em 
qualquer processo ou ação, dando conhecimento 
desse fato ao Procurador-Chefe do órgão de 
execução respectivo, bem como designar 
diretamente Procurador do Estado, 
independentemente de sua localização, para 
promover defesa dos interesses do Estado, suas 
autarquias e fundações, ou para emissão de 
parecer”; 
 
Art. 4º - O inciso I do art. 7º da Lei 

Complementar nº 88, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 7º - Integram o Conselho da Procuradoria: 
 
I – como membros natos: 
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a) o Procurador Geral do Estado, que 
exerce a sua presidência; 

b) os Subprocuradores Gerais; 
c) o Corregedor; 
d) os Procuradores Chefes; 
e) os ex-Procuradores Gerais em 

atividade; 
f) o Procurador Assessor do Gabinete.” 

 
Art. 5º - O art. 21, da Lei Complementar nº 88, de 

19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a redação que 
se segue: 

 
“Art. 21 – A Procuradoria de Consultoria 

Administrativa compete: 
 
I – sugerir ao Procurador Geral do Estado a 
adoção de providências necessárias à resolução 
administrativa de questões pertinentes aos 
direitos, vantagens e obrigações dos servidores 
públicos, civis e militares do Estado; 
 
II – sugerir a revisão de entendimento 
administrativo adotado pela Procuradoria Geral 
do Estado, quando a modificação mais bem 
atender ao interesse público ou for mais 
compatível com a doutrina e a jurisprudência 
dominante; 
 
III – interagir com a Procuradoria do Contencioso 
Judicial em especial no intercâmbio de 
informações sobre processos e pareceres; 
 
IV – opinar em matérias pertinentes à organização 
e funcionamento da Administração Pública 
Estadual; 
 
V – opinar em processos de direitos, vantagens, 
deveres e obrigações dos servidores públicos da 
Administração direta, Autárquica ou Fundacional, 
Civis ou Militares, Ativos ou Inativos, submetidos 
ao regime estatutário, bem como aos beneficiários 
de pensões pagas diretamente pelo Estado; 
 
VI – prestar assessoramento jurídico e representar 

o Estado extrajudicialmente em matérias relativas a: 
 

a) contratos, acordos, convênios, ajustes e 
quaisquer outros instrumentos em que 
haja manifestação de vontade para a 
formação de vínculo obrigacional, 
oneroso ou não, de interesse direto ou 
indireto do Estado do Espírito Santo; 

b) indenizações não enquadrados nas 
competências de outra Procuradoria 
Setorial. 

 
VII – examinar as matérias e aprovar as minutas 
dos editais de licitação e dos demais instrumentos 
referidos no art. 3º, inciso VII, desta Lei 
Complementar e manifestar-se sobre quaisquer 
matérias referentes às licitações públicas 
promovidas por quaisquer órgãos integrantes da 

Administração Pública Estadual do Poder 
Executivo; 
 
VIII – sugerir o ajuizamento de ações ou 
procedimentos indispensáveis a defesa dos 
interesses do Estado no que pertine aos direitos, 
vantagens, deveres e obrigações dos servidores 
públicos, bem como no que se refere a 
ressarcimento ao erário estadual por danos 
causados por seus servidores ou por terceiros; 
 
IX – analisar os projetos de Lei, minutas de 
decretos e outros atos normativos, relacionados 
com suas atribuições; 
 
X – exercer outras atividades correlatas.” 
 
Parágrafo Único -........................................... 
 

 Art. 6º - O art. 22, da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
 “Art. 22 – À Procuradoria do Contencioso 
Judicial compete: 
 

I – Representar judicialmente o Estado propondo, 
contestando ou intervindo em processos judiciais 
sempre em defesa do interesse público; 
 
II - ..................................................................... 
 
III - .................................................................... 
 
IV - .................................................................... 
 
V – interagir com a Procuradoria da Consultoria 
Administrativa, em especial no intercâmbio de 
informações sobre processos e pareceres; 
 
VI – orientar, quando necessário ou solicitado, o 
cumprimento das decisões judiciais liminares e 
definitivas proferidas em processos de sua 
competência; 
 
VII – exercer outras atividades correlatas.” 

 
 Art. 7º - O art. 25, da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com o seguintes 
acréscimos e alterações: 
 
“Art. 25 – À Procuradoria Tributária compete 
 

I - ..................................................................... 
 
II -..................................................................... 
 
III - ................................................................... 
 
IV - ....................................................................... 
 
V - ......................................................................... 
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VI – indicar providências judiciais a serem 
adotadas para salvaguardar os interesses da 
Fazenda Estadual; 
 
VII – interagir com a Procuradoria Fiscal, 
especialmente no intercâmbio de informações, 
pereceres e jurisprudência com objetivo de 
aperfeiçoar o exercício das funções ambas as 
setoriais. 
 
VIII – exercer outras atividades correlatas.” 

 
 Art. 8º - O art. 26, da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com os seguintes 
acréscimos e alterações: 
 

“Art. 26 – À Procuradoria Fiscal compete: 
 
I - ......................................................................... 
 
II - ........................................................................ 
 
III - ....................................................................... 

 
IV – sugerir ao Procurador Geral do Estado a 
adoção de providências tendentes à melhoria da 
cobrança da dívida do estado, suas autarquias e 
fundações; 
 
V – indicar providências judiciais a serem 
adotadas para salvaguardar os iteresses da 
Fazenda Estadual; 
 
VI – interagir com a Procuradoria Tributária, 
especialmente no intercâmbio de informações, 
pareceres e jurisprudência com objetivo de 
aperfeiçoar o exercício das funções ambas as 
setoriais. 
 
VII – exercer outras atividades correlatas”. 

 
 Art. 9º - O art. 28, da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 
 
 “Art. 28 – À Procuradoria dos Serviços Jurídicos 
Setoriais, Autárquicos e Fundacionais, compete: 
 

I – orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os 
serviços jurídicos das autarquias e fundações 
públicas exercidas diretamente pelas 
Subprocuradorias Setoriais Autárquicas e 
Fundacionais 
 
II - ......................................................................... 
 
III - ......................................................................... 
 
IV - ......................................................................... 
 
§ 1º - Ao Procurador Chefe da PSJ compete 
indicar ao Procurador Geral a necessidade de 
lotação de Assessores Jurídicos da PGE nas 
Autarquias e Fundações. 

§ 2º - A Procuradoria dos Serviços Jurídicos 
Setoriais, Autárquicos e Fundacionais exercerá, 
em conjunto com a Corregedoria Geral da 
Procuradoria Geral do Estado, correições 
periódicas nos serviços jurídicos das autarquias e 
fundações públicas e, excepcionalmente, nas 
empresas públicas.” 

 
 Art. 10 – O art. 32, da Lei Complementar nº 88, 
de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 32 – A carreira de Procurador do estado, 
integrante da advocacia pública do Estado do 
Espírito Santo, prevista na Seção II, Capítulo IV, 
Título IV, da Constituição Federal, é organizada 
em categorias de níveis escalonados e 
hierarquizados, observando-se os seguintes 
quantitativos de cargos: 

 
I – Procurador do Estado de Categoria Especial, 
último nível de carreira, 30 (trinta) cargos; 
 
II – Procurador do estado de 3ª Categoria, 30 
(trinta) cargos; 
 
III – Procurador do Estado de 2ª Categoria, 30 
(trinta) cargos; 
 
IV – Procurador do Estado de 1ª Categoria, inicial 
de carreira, 30 (trinta) cargos.” 
 
§ 1º (Revogado) 
 
§ 2° - (Declaro inconstitucional, em controle 
concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal – 
ADIN n° 2.840. Decisão de mérito publicada nos 
Diários da Justiça e da União de 18 de novembro 
de 2003). 

 
 Art. 11 – O art. 41, da Lei Complementar n° 88, 
de 19 de dezembro de 1996 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 41 – Os três primeiros anos de exercício em 
cargo inicial da carreira de Procurador do Estado 
correspondem a estágio confirmatório, no qual se 
verificará o preenchimento dos requisitos 
mínimos necessários à confirmação do Procurador 
do Estado na carreira.” 

 
 Art. 12 – O Capítulo VI do Título II, da Lei 
Complementar n° 88, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
viger com as seguintes alterações e acréscimos: 
 

 “Capítulo VI 
 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA” 

 
“Art. 47 – O desenvolvimento do servidor na 
carreira de Procurador do Estado Ocorrerá 
mediante progressão funcional e promoção. 
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Parágrafo único. Para os fins desta lei, progressão 
funcional é a passagem do servidor para o padrão 
de vencimento imediatamente superior dentro de 
uma mesma categoria, e promoção, a passagem 
do servidor do último padrão de uma categoria 
para o primeiro padrão da categoria 
imediatamente superior. 
 
“Art. 48 – O desenvolvimento do servidor nos 
cargos da Carreira de Procurador do Estado 
observará os critérios a serem fixados em 
Regulamento, em especial os de qualificação 
profissional e existência de vaga, respeitados os 
interstícios de três anos para o cargo de 
Procurador de Estado de 1ª Categoria e, de dois 
anos, para os demais cargos da carreira 
 
“Art. 49 – É vedada a progressão do ocupante de 
cargo efetivo da Carreira de Procurador do Estado 
antes de completado o interstício, de efetivo 
exercício no cargo, no respectivo padrão. 
 
Art. 50 – A promoção funcional dependerá da 
existência de vaga e do cumprimento do 
interstício referido no § 3°, do art. 52, bem como 
da satisfação de requisito de qualificação 
profissional e aprovação em processo especial de 
avaliação de desempenho, conforme disposto em 
regulamento específico.” 
 
“Art. 51 – Caberá ao Procurador-geral distribuir 
o quantitativo máximo de vagas por padrão.” 
 

 Art. 13 – O Capítulo I, do Titulo III, da Lei 
Complementar n° 88, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
viger com as seguintes alterações e acréscimos: 
 

“TÍTULO III 
 

DOS S UBSÍDIOS, PRERROGATIVAS E GARANTIAS 
DO PROCURADOR DO ESTADO 

 
CAPÍTULO I 

 
DOS SUBSÍDIOS” 

 
" Art. 52 – Os membros da carreira de 
Procurador do Estado, exercem função com 
assento constitucional (CF, art. 132), gozando de 
independência funcional e prerrogativas inerentes 
à atividade advogatícia, estão sujeitos ao regime 
jurídico especial desta Lei Complementar e, de 
acordo com o art. 135, da Constituição da 
República, são remunerados na forma do art. 39, § 
4°, por meio de subsídios, pagos em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória.” 
 
§ 1° - Não se aplicam aos membros da carreira da 
Procuradoria-geral do Estado, remunerados por 
subsídio, nos termos do art. 135, da Constituição 
da República, as vantagens e acréscimos, de 

caráter pessoal, previstos na Lei Complementar n° 
46, de 31 de janeiro de 1994. 
 
§ 2° - Os cargos da carreira da Procuradoria do 
Estado têm os subsídios revistos em lei própria. 
 
§ 3° - Será de três anos o interstício entre os 
padrões da categoria inicial da carreira e, de dois 
anos, o interstício para os padrões das demais 
carreiras.” 
 

 Art. 14 – Os artigos 57 e 58, da Lei 
Complementar 88, de 19 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com o respectivo acréscimo: 
 

“Art. 57.................................................................. 
 
“VII – freqüentar seminários, cursos de 
treinamento, aperfeiçoamento e especialização 
profissional, promovidos pelo Centro de 
Estudos.” 
 
“Art. 58 - ........................................................... 
................................................................................ 

IV – exercer advocacia fora das atribuições 
institucionais.” 

 
 Art. 15. O Art. 70 da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 70. A Procuradoria Geral do Estado poderá 
conceder até 60 bolsas de complementação 
educacional para estágio de estudantes de curso 
superior ou secundário.” 

 
 Art. 16. O art. 71 da Lei Complementar nº 88, de 
19 de dezembro de 1996, e seus parágrafos passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 71. O Procurador Geral do Estado adotará as 
providências necessárias para a assunção, pela 
Procuradoria Geral do Estado, das atividades de 
controle, orientação e fiscalização dos serviços 
jurídicos autárquicos e fundacionais, assumindo, 
quando necessário, a consultoria, assessoramento 
e representação judicial e extrajudicial das 
autarquias e fundações públicas do Estado. 
 
§ 1º A absorção pela PGE das atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico das 
autarquias e fundações será gradativa, assim como 
a instalação das Subprocuradorias Autárquicas e 
Fundacionais que será feita na medida das 
disponibilidades estruturais e de pessoal da 
Procuradoria Geral do Estado, por ato do 
Procurador Geral, ouvido o Conselho da PGE. 
 
§ 2º Até que sejam totalmente absorvidas pela 
Procuradoria Geral do Estado as atividades 
referidas no § 1º deste artigo, o Procurador Geral 
do Estado fica autorizado a editar normas e 
determinar as medidas necessárias ao 
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funcionamento eficiente dos serviços jurídicos e 
judiciais das autarquias e fundações públicas 
estaduais. 
 
§ 3º A Procuradoria Geral do Estado, por 
determinação do Governador do Estado, quando 
se fizer necessário, poderá assumir a defesa 
judicial das empresas públicas.” 

 
Art. 17. Até a efetiva instalação das 

Subprocuradorias Setoriais Autárquicas e Fundacionais, a 
representação judicial e extrajudicial das Autarquias e 
Fundações Públicas será exercida pelos atuais advogados, 
assistentes jurídicos, Procuradores, ou titulares de funções 
correlatas, em exercício nos respectivos órgãos. 

 
Art. 18. Fica instalada a Subprocuradoria Setorial 

do Instituto Estadual de Saúde Pública. 
 

§ 1º Os titulares dos cargos de Procuradores do 
Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), cuja investidura 
nos respectivos cargos haja observado as pertinentes 
normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de 
outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorrido 
de aprovação em concurso público, passam a integrar a 
Procuradoria-Geral do Estado em quadro suplementar, a ser 
extinto na vacância, assegurando-se-lhes igualdade de 
tratamento remunerátorio, direitos, vantagens e obrigações 
estabelecidos na Lei Complementar nº 88, de 19 de 
dezembro de 1996 e suas alterações posteriores, inclusive o 
direito de opção, os limites e restrições e exceções, fixados 
nos art. 19 e 20, desta lei complementar. 

 
§ 2º Os servidores de que trata o parágrafo 

anterior poderão ser localizados em quaisquer dos órgãos de 
execução integrantes da Procuradoria Geral do Estado. 

 
Art. 19. São fixados os subsídios nos padrões dos 

cargos de 1ª Categoria, de 2ª Categoria, de 3ª Categoria e de 
Categoria Especial, da carreira da Procuradoria do Estado, 
respectivamente, nos valores constantes do anexo único, na 
forma do art. 135 da Constituição Federal, com a redação 
conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho 
de 1998. 

 
§ 1º Aos Procuradores do Estado, ativos na data 

da publicação desta lei, que, mediante opção irretratável 
pelo regime remunerátorio, estabelecido nesta Lei 
Complementar, a ser exercida nos quinze dias úteis que se 
seguirem à sua publicação, é assegurado o enquadramento 
em categorias e padrão da remuneração da carreira, de que 
trata o Anexo único, referido no caput deste artigo. 

 
§ 2º No cumprimento do previsto no § 1º, deste 

artigo, observar-se-á, necessariamente, a categoria em que 
se encontra o Procurador, dando-se o seu enquadramento no 
padrão III da respectiva categoria, de que trata o anexo 
único, referido no caput. 

 
 § 3º Ficam absorvidas pelo subsídio de que trata o 
art. 52, fixado no caput deste artigo, as gratificações de 
representação e de produtividade, assim como, todas e 
quaisquer vantagens pessoais, percebidas nos termos da 

legislação vigente, anterior à publicação desta Lei 
Complementar. 

 
§ 4º Aos Procuradores do Estado que ingressarem 

na carreira após a vigência desta lei é vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais. 

 
 Art. 20. Não se aplica a proibição de que trata o 
inciso IV, do art. 58, da Lei Complementar nº 88, de 19 de 
dezembro de 1996, na redação dada pelo art. 14, desta lei 
complementar, aos Procuradores do Estado que se 
encontrem no serviço ativo na data da publicação desta lei 
complementar. 

 
Parágrafo único. Os Procuradores do Estado que, 

não tenham exercitado o direito de opção previsto no § 1º, 
do art. 19, desta Lei Complementar, permanecem com os 
direitos e vantagens remuneratórios vigentes em 31 de 
dezembro de 2002, antes do início da vigência da Lei 
Complementar nº 246, de 27 de junho de 2002, a qual teve 
declarado inconstitucional, dentre outros dispositivos, o § 2º 
inserido no art. 32, da Lei Complementar nº 88, de 19 de 
dezembro de 1996, em controle concentrado, pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 2.840, cuja 
decisão foi publicada nos Diários da União e da Justiça de 
18/11/2003. 

 
Art. 21. Os ocupantes de cargos de provimento 

em comissão de assessores – QC-02, existentes na estrutura 
da Procuradoria Geral do Estado, poderão ser lotados, pelo 
Procurador Geral do Estado, para exercício nas autarquias e 
fundações públicas. 

 
Art. 22. Aplicam-se aos Procuradores do Estado 

Inativos e aos Pensionistas na data de publicação desta lei 
complementar, por opção, as disposições contidas no artigo 
19. 

 
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação 

desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, que serão suplementadas, se necessário. 

 
Art. 24. Observado o disposto no art. 19, a 

presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de novembro de 2003, data da 
publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal que, 
em controle concentrado, no julgamento da ADIN nº 2.840, 
declarou a inconstitucionalidade do § 2º, inserido pela Lei 
Complementar nº 246/02 no art. 32, da Lei Complementar 
nº 88, de 19 de dezembro de 1996. 

 
Art. 25. São revogados os artigos 20 e 24 da Lei 

Complementar 88 de 19 de dezembro de 1996 e a Lei 
Complementar nº 246, de 27 de junho de 2002. 

 
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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 Anexo único ao qual se refere o art. 19 
 

CARGO CATEGORIA 
 

PADRÃO 
 

Valor (R$) 

III 11.400,00 

II 11.257,50 

Especial 

I 11.116,78 

III 10.900,78 

II 10.688,22 
Terceira 

I 10.479,80 

VI 10.300,07 

III 10.042,57 

II 9.791,50 

Segunda 

I 9.546,71 

V 9.300,41 

V 8.956,29 

II 8.618,22 

I 8.296,33 

Procurador do 
Estado 

Primeira 

8.000,00 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 232/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para abertura de Crédito Suplementar 
visando atender despesas com a folha de pagamento 
do pessoal do mês de dezembro do corrente exercício, 
conforme Anexo I do Projeto de Lei. 
 Os recursos necessários para atender o 
referido Crédito Suplementar serão provenientes de 
anulações parciais de dotações orçamentárias, 
conforme Anexo II do Projeto de Lei. 
 O presente Projeto de Lei torna-se necessário 
tendo em vista que o valor do referido crédito 
ultrapassa o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
que o Poder Executivo está autorizado a abrir ao 
Orçamento vigente, face ao que dispõe a Lei 
Orçamentária Anual N.º 7.487, de 07 de julho de 
2003, em seu Art. 6º, itens I e II. 
Desta forma, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito a aprovação do incluso Projeto de 
Lei que permitirá a adequação do orçamento vigente 
às necessidades da Administração Pública Estadual, 
ocasião em que requeiro regime de urgência na forma 
do artigo 65 da Constituição Estadual. 
 

 Atenciosamente, 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em Exercício 
 

PROJETO DE LEI 530/03 
 
 Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 42.420.200,00 (Quarenta e dois milhões, 
quatrocentos e vinte mil e duzentos reais), para 
atender a programação constante do Anexo I. 
 
 Art. 2º Os recursos necessários à execução 
do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de 
anulações parciais de dotações orçamentárias, 
indicadas no Anexo II. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
 

CRÉDITO SUPLEMENTAR – ANEXO –I – SUPLEMENTAÇÃO 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

   

26.205 DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA OFICIAL 

   

0412207004.143 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
3.1.90.09.00 

 
00 

 
100 

 Despesas com Pessoal 3.1.90.11.00 00 120.000 
  3.1.90.16.00 00 5.000 
     
0927101720.142 CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA E PENSÕES  
 

3.1.90.01.00 
 

00 
 

300.000 
 Despesas com Pessoal    
     
2266200584.144 MANUTENÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS ENVOLVIDOS COM A 
PRODUÇÃO DO DIO 

 
 

3.1.90.09.00 

 
 

00 

 
 

100 
 Despesas com Pessoal 3.1.90.11.00 00 110.000 
  3.1.90.16.00 00 12.000 
35.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 
INFRA-ESTRUTURA E DOS 
TRANSPORTES 

   

35.201 DEPARTAMENTO DE 
EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E 
TRANSPORTES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

   

0927301720.475 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 2.072.000 
 Despesas com Pessoal    
     
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

CULTURA 
   

40.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0927201720.541 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 5.000 
 Despesas com Pessoal 3.1.90.13.00 00 5.000 
     
42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E ESPORTES 
   

42.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1236102442.590 REMUNERAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO PESSOAL DO 
MAGISTÉRIO – ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
 
 

3.1.90.11.00 

 
 
 

11 

 
 
 

2.100.000 
 Despesas com Pessoal    
     
44.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE 
SAÚDE 

   

44.201 INSTITUTO ESTADUAL DE 
SAÚDE PÚBLICA 

   

1012207002.643 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
3.1.90.04.00 

 
00 

 
3.500.000 

 Despesas com Pessoal 3.1.90.11.00 00 7.000.000 
  3.1.90.13.00 00 1.550.000 
     
1030101952.649 MUNICIPALIZAÇÃO E/OU 

CONSÓRCIOS DAS UNIDADES 
ESTADUAIS DE 
CARACTERÍSTICAS LOCAIS OU 
MICRORREGIONAIS – IESP 

 
 
 
 
 

  

  3.1.90.11.00 00 1.500.000 
 Despesas com Pessoal    
     
45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 
   

45.102 POLÍCIA CIVIL    
0612207002.704 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
   

 Despesas com Pessoal 3.1.90.11.00 00 6.250.000 
  3.1.90.13.00 00 722.000 
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  3.1.90.16.00 00 1.650.000 
     
45.103 POLÍCIA MILITAR    
0612207002.713 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
   

 Despesas com Pessoal  3.1.90.09.00 00 94.000 
  3.1.90.12.00 00 12.210.000 
  3.1.90.17.00 00 2.170.000 
     
45.201 DEPARTAMENTO DE ESTADO 

DE TRÂNSITO 
   

0612207002.733 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
3.1.90.11.00 

 
18 

 
600.000 

 Despesas com Pessoal 3.1.90.13.00 18 70.000 
     
80.000 ENCARGOS GERAIS DO 

ESTADO 
   

80.101 ADMINISTRAÇÃO GE RAL A 
CARGO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

   

0927201720.960 ENCARGOS COM INATIVOS E 
PENSIONISTAS  

 
3.1.90.03.00 

 
00 

 
375.000 

 Despesas com Pessoal    
  TOTAL  42.420.200 
 
 

CRÉDITO SUPLEMENTAR – ANEXO II – ANULAÇÃO 
R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO    
10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO 

GOVERNO 
   

0927201720.170 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 12.620 
     
10.111 COORDENAÇÃO ESTADUAL DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
   

0412207002.365 MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS 

 
 

3.3.90.30.00 

 
 

00 

 
 

1.000 
  4.4.90.52.00 00 2.000 
     
0412207002.366 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES 
 

3.3.90.39.00 
 

00 
 

9.000 
  4.4.90.52.00 00 2.000 
     
0412207002.367 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS GERAIS 
 

3.3.90.14.00 
 

00 
 

5.000 
  3.3.90.30.00 00 20.000 
  3.3.90.33.00 00 15.000 
  3.3.90.35.00 00 10.000 
  3.3.90.36.00 00 20.000 
  3.3.90.37.00 00 25.000 
  3.3.90.39.00 00 50.000 
  3.3.90.46.00 00 22.00,0 
  3.3.90.92.00 00 4.000 
  3.3.90.96.00 00 40.000 
     
26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

   

     
26.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0927201720.214 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 1.321.363 
     
2884609030.219 CONTRIBUIÇÃO PARA 

MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO EM REDE 
DO ESPÍRITO SANTO S/A – 
ADERES 

 
 
 
 

3.1.90.41.00 

 
 
 
 

00 

 
 
 
 

220.000 
     
30.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO 

   

     
30.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
2884609030.219 CONTRIBUIÇÃO PARA 

MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO EM REDE 
DO ESPÍRITO SANTO S/A – 
ADERES 

 
 
 
 

3.3.90.41.00 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

800.000 
     
0927201720.371 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 26.240 
  3.1.90.13.00 00 3.000 
     
2369505013.373 ESTUDOS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO 
PRODETUR – NORDESTE 

 
 

3.3.90.39.00 

 
 

14 

 
 

9.700.970 
     
2369505016.370 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.3.90.39.00 14 170.000 
     
2369505105.372 MELHORIAS NOS AEROPORTOS 3.3.90.39.00 14 240.000 
     
2369505105.375 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 
 

3.3.90.39.00 
 

14 
 

100.000 
  4.4.90.51.00 14 500.000 
     
35.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 
INFRA-ESTRUTURA E DOS 
TRANSPORTES 

   

35.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1545105657.450 OBRAS E SERVIÇOS 

EMERGENCIAS 
 

4.4.40.42.00 
 

00 
 

8.000 
  4.4.40.42.00 14 500.000 
     
2884609030.457 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO 

CAPITAL DA CESAN 
 

4.4.90.65.00 
 

51 
 

17.814 
     
2884609030.458 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO 

CAPITAL DA CETURB 
 

4.4.90.65.00 
 

00 
 

2.000 
  4.4.90.65.00 50 20.000 
     

35.201 DEPARTAMENTO DE 
EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E 
TRANSPORTES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

   

2678205685.481 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
TRECHOS RODOVIÁRIOS 

 
4.4.90.51.00 

 
00 

 
100.000 

     
40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

CULTURA 
   

40.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1312202882.541 PAGAMENTO DE PESSOAL 

OPERACIONAL 
 

3.1.90.11.00 
 

00 
 

450.000 
     
1339202831.542 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE ESPAÇOS 
CULTURAIS 

 
 

4.4.40.42.00 

 
 

00 

 
 

100.000 
     
42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E ESPORTES 
   

42.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
1236102442.591 PAGAMENTO DE PESSOAL 

ADMINISTRATIVO DAS 
UNIDADES ESCOLARES DE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

3.1.90.04.00 

 
 
 

11 

 
 
 

1.300.000 
     
1236202452.595 PAGAMENTO DE PESSOAL DAS 

UNIDADES ESCOLARES DE 
ENSINO MÉDIO 

 
 

3.1.90.04.00 

 
 

10 

 
 

800.000 
     
42.201 ESCOLA DE MÚSICA DO 

ESPÍRITO SANTO 
   

1236402411.620 CAPACITAÇÃO DE  RECURSOS 
HUMANOS 

 
3.3.90.14.00 

 
10 

 
10.000 

  3.3.90.18.00 10 5.000 
  3.3.90.30.00 10 10.000 
     
45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 
   

45.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0618101195.692 AÇÕES IMPACTANTES 4.4.90.52.00 14 1.900.000 
     
45.102 POLÍCIA CIVIL    
0927201720.700 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 3.000.000 
  3.1.90.13.00 00 500.000 
     
45.103 POLÍCIA MILITAR    
0927201720.710 PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 00 482.996 
     
45.281 FUNDO ESPECIAL DE 

REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA 
CIVIL 

   

0618101161.741 REAPARELHAMENTO, 
REEQUIPAMENTO E 
INFORMATIZAÇÃO DA PCES 

   

  4.4.90.52.00 19 178.415 
     
0618101162.740 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE, 
ADMINISTRATIVO E 
PATRIMONIAL MÓVEL 

 
 
 

3.3.90.39.00 

 
 
 

19 

 
 
 

100.000 
     
46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA 

JUSTIÇA 
   

46.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0206103031.780 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 

E/OU REFORMA DE PRESÍDIOS 
 

4.4.90.51.00 
 

14 
 

18.132.000 
     
0206103031.781 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA PRESÍDIOS 
 

4.4.90.52.00 
 

14 
 

430.000 
     
46.281 FUNDO DO TRABALHO 

PENITENCIÁRIO 
   

0206103032.880 RESSOCIALIZAÇÃO DOS 
INTERNOS 

 
3.3.90.30.00 

 
41 

 
35.000 

     
46.282 FUNDO PARA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 
   

0824303051.891 AMPLIAÇÃO E/OU REORDENAM. 
DE REDE GOVERNAMENTAL E 
NÃO GOVERNAMENTAL DE  
PROT. SOCIAL A CRIANÇA E AO 
ADOLESC. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  3.3.50.43.00 41 304.129 
  4.4.50.42.00 14 137.153 
  4.4.50.42.00 41 300.000 
     
46.283 FUNDO PENITENCIÁRIO 

ESTADUAL 
   

0206103031.900 ESTRUTURAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO 
ESTADUAL 

 
 
 

3.3.90.30.00 

 
 
 

14 

 
 
 

10.000 
  3.3.90.30.00 41 20.000 
  3.3.90.39.00 14 35.000 
  3.3.90.39.00 41 35.000 
  4.4.90.52.00 14 3.500 
     
47.000 SECRETARIA DE ESTADO DO 

TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
   

47.101 ADMINISTRAÇÃO DIRETA    
0812207002.923 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

3.1.90.11.00 
 

00 
 

150.000 
  3.1.90.13.00 00 25.000 
  TOTAL  42.420.200 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 234/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à elevada consideração dessa Casa de 
Leis, por intermédio de Vossa Excelência, o Projeto de Lei 
que trata da autorização para promover a liquidação e 
extinção da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo 
S/A - CEASA/ES. 
 A presente proposição justifica-se em função da 
grave situação deficitária em que se encontra a referida 
empresa, que teve minada a sua viabilidade em razão de 
sucessivas gestões temerárias anteriores, e pelo fato de que 
sua permanência como empresa pública poderá gerar ônus 
cada vez maiores ao erário estadual, situação que não se 
coaduna com a moralidade e eficiência que devem pautar os 
serviços prestados pela Administração Pública Direta e 
Indireta. 
 O Projeto em apreço estabelece, também que no 
processo de liquidação e extinção da empresa caberá ao 
Estado do Espírito Santo a assunção de todo o seu ativo e 
passivo, em razão de sua qualidade de acionista majoritário. 
 Ressalta-se que a autorização proposta está 
amparada nos termos da legislação societária aplicável e da 
Lei nº 7547, de 24 de outubro de 2003, cujo objetivo é a 
eliminação de pendências judiciais das empresas públicas. 

Vale frisar, ainda, que a função técnico-
operacional, atualmente exercida pela CEASA/ES, será 
absorvida pela Secretaria de Estado da Agricultura, que será 
responsável, também, pela administração dos bens 
transferidos e pelas demais atribuições de natureza pública 
que eventualmente estiverem sendo executadas pela 
CEASA/ES. 
 Solicito, ainda, urgência necessária na apreciação 
da matéria, na forma do artigo 65 da Constituição Estadual. 
 Esperando contar com o apoio irrestrito de V. Exa 
e dos ilustres pares, subscrevo-me. 
 
 Atenciosamente, 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em Exercício 

 
PROJETO DE LEI Nº 532/03 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
promover a liquidação e 
extinção da Centrais de 
Abastecimento do Espírito 
Santo S/A - CEASA/ES. 

 
 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover a liquidação e extinção da empresa Centrais de 
Abastecimento do Espírito Santo S/A - CEASA/ES, 
mediante atos de sua iniciativa, nos termos da Lei nº 7547, 
de 24 de outubro de 2003 e da legislação societária 
aplicável. 
 

 Art. 2º Para fins de cumprimento do disposto 
nesta lei, fica autorizada a transferência imediata do ativo e 
passivo da CEASA/ES para o Estado do Espírito Santo, na 
qualidade de acionista majoritário. 
 
 Art. 3º A Secretaria de Estado da Agricultura fica 
responsável pela administração dos bens transferidos para o 
Estado do Espírito Santo em razão da liquidação, bem como 
pela gestão técnico-operacional e demais atribuições de 
natureza pública que eventualmente estiverem sendo 
exercidas pela CEASA/ES. 
 
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 235/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para abertura de Crédito Especial no valor de 
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), visando incluir no 
orçamento vigente a Ação “Remuneração de Pessoal 
Ativo”, no Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo, 
integrante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, conforme Anexo I do Projeto de 
Lei. 
 Os recursos necessários para atender o referido 
crédito especial serão provenientes de anulação parcial de 
dotação orçamentária constante do Programa de trabalho da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura 
e dos Transportes, conforme Anexo II do Projeto de Lei. 
 Desta forma, solicito a aprovação do incluso 
Projeto de Lei, que permitirá a adequação do Orçamento 
vigente às necessidades da Administração Pública Estadual, 
solicitando, para tanto, a urgência necessária, na forma do 
artigo 65 da Constituição Estadual. 
 
Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
 

PROJETO DE LEI Nº 535/03 
 

Abre Crédito Especial no 
valor de R$ 180.000,00(cento 
e oitenta mil reais) para o 
fim que se especifica. 

 
 Art. 1º -  Fica aberto o Crédito Especial no valor 
de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para atender a 
programação conforme Anexo I. 
 
 Art. 2º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior serão provenientes de anulação 
parcial de dotação orçamentária, indicada no Anexo II. 
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 Art. 3º - Ficam alteradas a Receita do Instituto de 
Pesos e Medidas do Espírito Santo, e do Departamento de 
Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito 
Santo, indicadas nos Anexos III e IV. 

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

 
CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO –I – SUPLEMENTAÇÃO 
                                                                           R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
 
30.000 

 
SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
DESENVOLVIMEN
TO ECONÔMICO E 
TURISMO 
 

   

 
30.203 

 
INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS 
DO ESPÍRITO 
SANTO 

   

 
041220800
2.470 

 
REMUNERAÇÃO 
DE PESSOAL 
ATIVO 

3.1.90.11.00 80 100.000 

  
Despesas com Pessoal 

 
3.1.90.13.00 

 
80 

 
30.000 

  3.1.90.16.00 80 50.000 
  TOTAL  180.000 

 
 
 

CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO II – ANULAÇÃO 

                                    R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
 
35.000 

 
SECRETARIA DE 
ESTADO DE 
DESENVOLVIMEN
TO DE INFRA-
ESTRUTURA E 
DOS 
TRANSPORTES 

   

 
35.201 

 
DEPARTAMENTO 
DE EDIFICAÇÕES, 
RODOVIAS E 
TRANSPORTES 
DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

   

 
267820568
5.476 

 
CONSTRUÇÃO DE 
TRECHOS DA 
MALHA 
RODOVIÁRIA 
ESTADUAL 

 
4.4.90.51.00 

 
80 

 
180.000 

  TOTAL  180.000 

 
 

ANEXO III – ACRÉSCIMO DE RECEITA 
 

ÓRGÃO : 30.000 – SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

30.203 – INSTITUTO DE PESOS E 
MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO 

 
                                                                            R$ 1,00 
 

ESPECIFI 
CAÇÃO 

ESF. DESDOBRA 
MENTO 

FONTE CATEGO 
RIA 

ECONÔ 
MICA 

1000.00.00 
RECEITAS 
CORRENTES 

FIS   180.000 

1700.00.00 
TRANSFERÊN
CIAS 
CORRENTES 

FIS  180.000  

1761.00.00 
TRANSFERÊN
CIAS DE 
CONVÊNIOS 
DA UNIÃO E 
SUAS 
ENTIDADES 
 

 
FIS 

  
180.000 

 

   TOTAL 180.000 

 
ANEXO IV – REDUÇÃO DE RECEITA 

 
ÓRGÃO: 35.000 – SECRETARIA DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO DE 
INFRA-ESTRUTURA E DOS 

TRANSPORTES 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
35.201 – DEPARTAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E 
TRANSPORTES DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

                                                                             R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO ESF. DESDOBRA

MENTO 
FONTE CATEGO 

RIA 
ECONÔ 
MICA 

2000.00.00 
RECEITAS DE 
CAPITAL 

FIS   180.000 

2400.00.00 
TRANSFERÊNCIA
S DE CAPITAL 

FIS  180.000  

2471.00.00 
TRANSFERÊNCIA
S DE CONVÊNIOS 
DA UNIÃO E DE 
SUAS ENTIDADES 

 
FIS 

  
180.000 

 

 

   TOTAL 180.000 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 236/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Submeto à elevada apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para: 

I – Alteração no Anexo II da Lei nº 6.183, de 28 
de março de 2000 e suas alterações, que dispões sobre o 
Plano Plurianual para o período  2000-2003, conforme 
Anexo I do Projeto de Lei, visando a inclusão do Programa 
“Apoio Administrativo” e suas Ações “Administração da 
Unidade” e “Remuneração de Pessoal Ativo” com suas 
respectivas Metas e Produtos, e da Unidade Orçamentária " 
“Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo” na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo. 
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II – Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
320.000,00(Trezentos e vinte mil reais), conforme Anexo II 
do Projeto de Lei, visando incluir no orçamento vigente a 
Ação “Administração da Unidade”, no Instituto de Pesos e 
Medidas do Espírito Santo integrante da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

Os recursos necessários para atender o referido 
crédito especial serão provenientes de anulação parcial de 
dotação orçamentária constante do Programa de trabalho da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura 
e dos Transportes, conforme Anexo III do Projeto de Lei. 
 Desta forma, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito a aprovação do incluso Projeto de Lei, 
que permitirá a adequação do PPA e Orçamento vigente às 
necessidades da Administração Pública Estadual, 
solicitando, para tanto, a urgência necessária, na forma do 
artigo 65 da Constituição Estadual. 
 
Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 

 
PROJETO DE LEI 

 
 Art. 1º -  Ficam incluídos no Anexo II da Lei nº 
6.183, de 28 de março de 2000 e suas alterações, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período 2000-2003, na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, o programa “Apoio Administrativo”, as Ações 
“Administração da Unidade” e “Remuneração de Pessoal 
Ativo”, com suas respectivas Metas e Produtos e a Unidade 
Orçamentária “Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Espírito Santo”, conforme Anexo I. 
 

Art. 2º - Fica aberto o Crédito Especial no valor 
de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), para atender 
a programação conforme Anexo II. 
 
 Art. 3º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no Artigo anterior serão provenientes de anulação 
parcial de dotação orçamentária, indicada no Anexo III. 
 
 Art. 4º - Ficam incluída a Receita do Instituto de 
Pesos e Medidas do Espírito Santo, e alterada a Receita do 
Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do 
Estado do Espírito Santo, indicadas nos Anexos IV e V. 
 
 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

ANEXO I 
 
Plano Plurianual – Quadriênio 2000/03 – Anexo 2 
_______________________________________________ 
30.203.0700Tipo: A  Programa: APOIO ADMINISTRATIVO  
 
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL 
PÚBLICO ALVO:  
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:  
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO  
VALOR DO PROGRAMA : R$ 500.000,00 

 
 

TIPO TÍTULO 
DA AÇÃO 

PRODU
TO 

MEDI 
DA 

META 
2000 

META 
2001/3 

2 ADMINIS- 
TRAÇÃO 
DA 
UNIDADE 

 UNIDADE  1 

2 REMUNE- 
RAÇÃO 
DE 
PESSOAL 
ATIVO 

 PESSOA  110 

      

 
(E) REGIONALIZAÇÃO 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 X            
 X            
             

 
 
CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO II – SUPLEMENTAÇÃO 

                                              R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
30.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DE 
DESENVOLVI- 
MENTO 
ECONÔMICO E 
TURISMO 

   

35.203 INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS 
DO ESPÍRITO 
SANTO 

   

041220700
2.471 

ADMINISTRAÇÃO 
DA UNIDADE 

3.3.30.39.00 80 60.000 

 Manutenção do Órgão 3.3.90.14.00 80 30.000 
  3.3.90.30.00 80 22.500 
  3.3.90.33.00 80 5.000 
  3.3.90.36.00 80 8.500 
  3.3.90.37.00 80 8.000 
  3.3.90.39.00 80 178.500 
  3.3.90.47.00 80 500 
  3.3.90.93.00 80 3.000 
 
 

 4.4.90.52.00 80 4.000 
 

  TOTAL  320.000 

 
CRÉDITO ESPECIAL ANEXO III – ANULAÇÃO 

.............................................................................R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 
35.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DE 
DESENVOLVI- 
MENTO DE 
INFRA-
ESTRUTURA E 
DOS 
TRANSPORTES 

   

35.201 DEPARTAMENTO 
DE EDIFICAÇÕES, 
RODOVIAS E 
TRANSPORTES 
DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

   

267820568
5.476 

CONSTRUÇÃO DE 
TRECHOS DA 
MALHA 
RODOVIÁRIA 
ESTADUAL 

4.4.90.51.00 80 320.000 

  TOTAL  320.000 
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ANEXO IV – ACRÉSCIMO DE RECEITA  

 
ÓRGÃO: 30.000 – SECRETARIA DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

30.203 – INSTITUTO DE PESOS E 
MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO 

                                                                                R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO ESF. DESDOBRA

MENTO 
FON- 

TE 
CATEGO- 

RIA 
ECONÔ- 

MICA 
1000.00.00 
RECEITAS 
CORRENTES 

FIS   320.000 

1700.00.0 0 
TRANSFERÊNCIA
S DE CORRENTES 

FIS  320.000  

1761.00.00 
TRANSFERÊNCIA
S DE CONVÊNIOS 
DA UNIÃO E DE 
SUAS ENTIDADES 

 
FIS 

  
320.000 

 

 

   TOTAL 320.000 

 
ANEXO V – REDUÇÃO DE RECEITA 

 
ÓRGÃO: 35.000 – SECRETARIA DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO DE 
INFRA-ESTRUTURA E DOS 

TRANSPORTES 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
35.201 – DEPARTAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E 
TRANSPORTES DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
                                                                               R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO ESF. DESDOBRA-

MENTO 
FONTE CATEGO- 

RIA 
ECONÔ- 

MICA 
2000.00.00 
RECEITAS DE 
CAPITAL 

FIS   320.000 

2400.00.00 
TRANSFERÊN-
CIAS DE 
CAPITAL 

FIS  320.000  

2471.00.00 
TRANSFERÊN- 
CIAS DE 
CONVÊNIOS DA 
UNIÃO E DE 
SUAS 
ENTIDADES 

 
FIS 

 320.000  

   TOTAL 320.000 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 10 de dezembro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 237/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a V. Exª. a retirada das Mensagens n.ºs 
110/03 e 129/03, que tratam, a primeira, de proposta de 
Emenda Constitucional para excluir os Convênios da 
Competência da Assembléia para sua autorização ao Poder 
Executivo, a Segunda, de revogação da Lei nº 7.409, de 
09/12/02. 

 Sendo o que se apresenta para a ocasião, 
subscrevo-me. 
 
Atenciosamente 
 
WELINGTON COIMBRA 
Governador em exercício 
 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATO N º 2.052 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, JOSÉ CARLOS LAMBERT, do cargo em 
comissão de Coordenador Geral  de Gabinete  de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado Cabo 
Elson, a partir de 05.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 2.053 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
MARIA LIZELDA CALEFE, do cargo em comissão de 
Sub Coordenador  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do gabinete do Deputado Cabo Elson, a partir 
de 03.12.2003.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 2.054 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LUCIA KELLY DO NASCIMENTO, do cargo 
em comissão de  Assistente  Legislativo, código ALRA, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
01.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 2.055 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
VALDEMIR CAETANO ESPERANDIO, do cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do gabinete do Deputado José Esmeraldo, a 
partir de 01.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 2.056 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
EDSON COSME DE GUSMÃO, do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do gabinete do Deputado Geovani Silva. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º  2.057 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
ELIANE SANTOS AGUIAR DE LIRA, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do gabinete do Deputado  Geovani Silva. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003.    
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º  2.058 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
NEUSA PEREIRA DIAS, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
do gabinete do Deputado  Heraldo Musso, a partir de 
03.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 2.059 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, FERNANDA MOGNOL PIMENTA, do cargo 
em comissão de  Adjunto Legislativo, código ADETC, da 
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Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
01.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO  Nº 2.060 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
PASQUA CORRADI ESPERANDIO, para exercer o 
cargo em comissão de Auxiliar de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, a partir de 01.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em 11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2.061 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
MARCELO VIEIRA BARBOSA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, código ADETC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº  2.062 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
TELMA DALFIOR ANTUNES, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Geovani Silva. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em 11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2.063 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
SOLANGE PIANCA RIBEIRO, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Geovani Silva. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2.064 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, IGOR 
NOGUEIRA FAUSTINI, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Heraldo Musso, a 
partir de 03.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de dezembro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 23 

ATO Nº  2.065 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, LUZA 
NARA DA VITÓRIA, para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador Geral de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Cabo Elson, a partir 
de 05.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em   11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO  Nº  2.066 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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, 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de  Sub Coordenador de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado Cabo 
Elson,  a partir de 03.12.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em 11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2.067 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
  
 NOMEAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 2º da 
Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro de l994, 
DANIELLI DIAS MARIN,  para substituir ALTAMIRO 
ENÉSIO SCOPEL, no cargo em comissão de Secretário 
da Mesa para Assuntos Econômicos, código SMAE, da  
Secretaria da Assembléia Legislativa, no período de  01 a 
30.12.2003, em face do titular encontrar-se em gozo de 
férias. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS , em  11 de 
dezembro de 2003. 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2.068 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 
 
 DECLARAR, ponto facultativo na Secretaria da 
Assembléia Legislativa, nos dias 24, 26 e 31 de dezembro 
de 2003 e 02 de janeiro de 2004. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  11 de 
dezembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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