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CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE 
SETEMBRO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
ANSELMO TOSE, 1º SECRETÁRIO. 

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CÉSAR 
COLNAGO, DÉLIO IGLESIAS, FÁTIMA COUZI, 
GILSON AMARO, JANETE DE SÁ, JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
REGINALDO ALMEIDA, E SÉRGIO BORGES. (12)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CABO ELSON, CLÁUDIO THIAGO, 
CLAUDIO VEREZA, EDSON VARGAS, EUCLÉRIO 
SAMPAIO, GEOVANI SILVA, GILSON GOMES, 
HELDER SALOMÃO, HERALDO MUSSO, JOSÉ 
ESMERALDO, MARCELO SANTOS, MARCOS 
GAZZANI, MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, 
PAULO FOLETTO, ROBSON VAILLANT, 
RUDINHO DE SOUZA, SUELI VIDIGAL E ZÉ 
RAMOS. (18) 
 

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

(A convite de S. Ex.a., ocupam as 
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, o Sr. Deputado 
Carlos Casteglione e a Sra. Deputada 
Brice Bragato.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convido a Srª Deputada Brice Bragato a proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia. 
 

(A Srª Brice Bragato lê o Salmo 19.1) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
 

(O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da Ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Aprovada a Ata como lida.(Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:     
 
Vitória, 12 de setembro de 2003 
 
OF/GDCT/Nº 181/03 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pelo presente indicar o Sr. Evandro de 
Souza Figueiredo- Presidente do PL Jovem, para usar a 

Tribuna Popular na sessão do dia 06 de outubro, conforme 
artigo 267 do Regimento Interno. 
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos 
de cordiais saudações 
 
Atenciosamente, 
 

CLAUDIO THIAGO 
Deputado Estadual- PL 

Exmo. Sr. 
CLÁUDIO VEREZA 
DD. Presidente da ALES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
À Secretaria para organizar. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 

Gabinete do Prefeito 
 
Colatina, 26 de agosto de 2003. 
 
Exmo. Sr. 
Cláudio Vereza 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa 
Vitória- ES. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 Agradecendo especial convite para Sessão Solene 
comemorativa do dia do soldado, vimos cumprimentar 
Vossa Excelência e demais Parlamentares que compõe essa 
Assembléia por mais importante iniciativa. 
 No ensejo renovamos nossos elevados protestos 
de consideração e apreço. 
 
Cordialmente, 

 
JOÃO GUERINO BALESTRASSI 

Prefeito Municipal. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
DE CARIACICA- ES 
 
Cariacica/ES., 11 de setembro de 2003. 
 
Ofício  MP/PCCC- N.º 161/2003. 
 
Ilustre Deputado. 
 
 Em atenção ao convite feito ao Ministério Público 
Estadual por esta respeitada Casa de Leis, no sentido de 
participar desta Sessão Solene sobre a Revitalização do Rio 
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Marinho, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2003, às 
15 horas, no Plenário, pelo presente, venho informar a 
Vossa Excelência que, lamentavelmente, não poderei 
participar da referida sessão, em vista de Convocação feita 
pelo Subprocurador Geral de Justiça aos Promotores de 
Justiça com atribuição na área ambiental, para participarem 
de reunião, promovida pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional- CEAF, a ser realizada no dia 
12 de setembro de 2003, no auditório da Promotoria de 
Justiça de Vila Velha, das 13 às 18 horas (D.O, de 
09/09/2003). 
 Outrossim, aproveito o ensejo para solicitar os 
bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de ser 
encaminhado a esta Promotoria de Justiça a ata 
correspondente da aludida sessão, bem como quaisquer  
documentos relacionados ao tema a ser tratado. 
 Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência meus protestos de consideração e apreço. 

 
Atenciosamente, 
 

GUSTAVO SENA MIRANDA 
Promotor de Justiça 

 
Exmo. Sr. Dr. 
CLÁUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo Vitória- ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 
ESPORTE  
 
Vitória, 11 de setembro de 2003. 
 
OF. SEP/SEDU/ESPORTE Nº 71/2003 
 
Assunto CONVITE 
 
Prezado Presidente 
 
 Convidamos Vossa Excelência extensivo aos 
demais ilustres Deputados Estaduais para a abertura dos 
JOGOS DA INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA DO 
ESPÍRITO SANTO- REGIÃO II. A realizar-se no 
ginásio de esporte do Município de ANCHIETA, dia 12 de 
setembro de 2003, às 18:30 h, conforme programação 
anexa. 
 
Saudações esportivas, 
 

ROSELENE DE SOUZA 
Subsecretária de Estado de Esporte 

 
Ao Exmo. Sr. CLÁUDIO LODI VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Agradeça-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
OFÍCIO S/N 2003 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exa. a fim 
de requerer, nos termos do art. 267 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, no uso da Tribuna Popular no dia 06 de 
outubro ( Segunda feira )do corrente pelas seguintes 
pessoas: Sr. ELIOMAR CARLOS MAZOCO, 
Representante do Fórum Permanente das entidades 
Culturais do Espírito Santo ( já aprovado), Sr. Leonardo  
Barreto, Presidente da ONG Transparência Capixaba e a 
Sra. Bernadete Ladislau, Presidente da Liga Capixaba das 
Escola de Samba. 
 Indica, ainda, os seguinte nomes para fazerem uso 
da Tribuna Popular no dia 03 de novembro: Sra. Catarina 
Maria Linhales Baptista, Gerente do Centro de Orientação 
e encaminhamento Profissional- Coep, Sra. Genilda 
Cordeiro Barone, Presidente da Associação Brasileira de 
Clube da Melhor Idade e o Sr. Sérgio Lucena Mendes, 
Diretor do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica- 
IPEMA. 
 
 Atenciosamente, 
 

ANSELMO TOSE 
Deputado Estadual 

EXMO. SR. 
CLÁUDIO VEREZA 
Presidente da ALES 
Interno 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
À Secretaria para registrar. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

Of. Gdcco n.º 211/2003 
 
Excelentíssimo Senhor Cláudio  Humberto Vereza Lodi 
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo 
 
 Comunico através deste que, no último dia 25 de 
agosto, deixei de integrar as fileiras do Partido Popular 
Socialista – PPS, e passei a integrar o Partido Social 
Democracia Brasileira- PSDB. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
agosto 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 
Líder do Governo 
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 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

FRENTE PARLAMENTAR ANTI- DROGAS 
 
Vitória- ES, 05 de setembro de 2003 
 
Of. AL/FPAD n.º 004/03 
 

O Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Presidente da Frente Parlamentar Anti-drogas, vem através 
desta informar que esta estará reunindo-se no dia 15 de 
setembro, segunda- feira, no AUDITÓRIO 2 desta Casa 
de Leis, às 10 horas , tendo como expediente a discussão 
do PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE e outros que ocorrer. 

Para o pleno êxito desta reunião convido todos os 
pares desta Casa de Leis. 

Sem mais para o momento agradeço a Vossa 
Excelência e apresento minhas, 
 
Cordiais saudações, 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
Vitória/ES, 05 de setembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Presidente da Frente Parlamentar Anti- Drogas 
 

EXMO. SR.  
CLÁUDIO VEREZA 
Presidente da AL- ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
 
 Os abaixo assinados, brasileiros, maiores 
,eleitores do Distrito de Itaipava- município e comarca de 
Itapemirim, 22ª zona Eleitoral do Estado do Espirito Santo; 
baseados na Lei Complementar nº 146/99, de 04/05/99, 
publicada no Diário Oficial do dia 05/05/99. Que estabelece 
requisitos mínimos para a criação de novos municípios. 
Vem mui respeitosamente requerer à V. Exª a Emancipação 
Política e Administrativa da área mencionada do referente 
distrito, abrangendo o Sub-distrito (bairro) de Itaoca e 
comunidade de Jolcima, Muritioca e Gomes; tornando-se 
um único município autônomo e cuja sede poderá ser no 
distrito de Itaipava. 
 
N. termos 
Pede Deferimento 
 
Itaipava, 24 05.2002 

NOME DO ELEITOR  Nº DO TÍTULO  SEÇÃO 
 
Ilegível                       53380614/90 0024/22 
Ilegível        111466114/30 72/22 
Ilegível       534364414/06 0026/22 
Ilegível        53440914/30 0026/22 
Ilegível      132478514/90 0081/022 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO 
TOSE) – Devolva-se aos autores, com base no  art. 
18, § 4º da Constituição Federal, por inexistência de 
Lei Federal fixando  prazo para  início do processo de 
emancipação.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Vitória, 10 de setembro de 2003. 
 
Of./CJ/nº 009. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminhamos a V. Exa. Relatório dos trabalhos 
desta Comissão, referente ao mês de agosto de 2003, 
conforme Art. 57, Inciso XVI, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 
 Atenciosamente, 
 

DEPUTADO ZÉ RAMOS 
Presidente da Comissão 

 
Exmo. Sr.     
Deputado CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Gabinete do Desembargador Álvaro Manoel Rosindo 
Bourguignon 

 
Vitória, 22 de agosto de 2003. 
 
OF/TJES/GDAMRB/Nº 77/03 
 
Exmo. Sr. Claudio Vereza, 
 
 Acuso o recebimento e agradeço o convite para 
participar Sessão Solene comemorativa do Dia do Soldado, 
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a ser realizada o dia 25 de agosto de 2003, às 15:00h, no 
plenário do Palácio "Domingos Martins". 
 Lamentavelmente não poderei comparecer, em 
virtude de compromisso anteriormente agendado. 
 Aproveito a oportunidade para parabenizar pela 
iniciativa do evento. 
 
 Atenciosamente, 
 

ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON 
DESEMBARGADOR 

 
Ao Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Nesta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE 

CARIACICA - ES 
 

Cariacica/ES.11 de setembro de 2003. 
 
Ofício MP/PCCC-Nº161/2003. 
 
Ilustre Deputado. 
 
 Em atenção ao convite feito ao Ministério Público 
Estadual por esta respeitável Casa de Lei, no sentido de 
participar da Sessão Solene sobre a Revitalização do Rio 
Marinho, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2003, às 
15 horas, no Plenário, pelo presente, venho informar a 
Vossa Excelência que, lamentavelmente, não poderei 
participar da referida sessão, em vista  de Convocação feita 
pelo Subprocurador- Geral de Justiça aos Promotores de 
Justiça com atribuição na área ambiental, para participarem 
de reunião, promovida pelo Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, a ser realizada no dia 
12 de setembro de 2003, no auditório da Promotoria de 
Justiça de Vila Velha, das 13 às 18 horas (D.O., de 
09/09/2003). 
 Outrossim, aproveito o ensejo para solicitar os 
bons préstimos de Vossa Excelência, no sentido de ser 
encaminhada a esta Promotoria de Justiça a ata 
correspondente da aludida sessão, bem como quaisquer 
documentos relacionados ao tema a ser tratado. 
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência meus protestos e consideração e apreço. 
 
 Atenciosamente, 
 

GUSTAVO SENNA MIRANDA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
 

Exmo. Sr. Dr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
Vitória-ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
Vitória, 09 de setembro de 2003. 
 
Ofício GDCE nº 0191/03 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da ALES 
 
Excelentíssimo Presidente, 
 
 Venho através deste comunicar a V. Exa., que o 
Deputado Estadual José Esmeraldo de Freitas faz parte da 
Bancada do Partido Democrático Trabalhista -PDT, nesta 
Casa de Leis, a partir desta data. 
 Sem mais para o momento, subscrevo-me. 
 
 Atenciosamente, 
 

CABO ELSON 
Deputado Estadual - Líder PDT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória 15 de setembro de 2003. 

 
MENSAGEM Nº 111/2003 

 
Senhor Presidente 
 
 Em anexo, estou encaminhando à Mesa Diretora 
dessa Casa de Leis o OF/Nº 380/SEPLOG/GABSEC, 
datado de 02 de setembro de 2003, acompanhado das 
informações solicitadas através do Requerimento nº 
679/2003, que V. Exa. me encaminhara com o OF/SGP Nº 
179/2003. 
 Esclareço, por oportuno, que a relação anexa 
inclui nomeações do atual Governo e dos Governos que me 
antecederam. 
 
 Atenciosamente, 
 
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ao Deputado Robson Vaillant por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

Vitória 15 de setembro de 2003. 
 

MENSAGEM Nº 112/2003 
 

Senhor Presidente 
 
 Sirvo-me da presente para encaminhar a essa 
Assembléia Legislativa o OF. N.º 385/SEPLOG/GABSEC 
que responde ao questionamento formulado através do 
Requerimento nº 836/03. 
 
 Atenciosamente, 
 
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ao Deputado Rudinho de Souza por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

Vitória 15 de setembro de 2003. 
 

MENSAGEM Nº 113/2003 
 

Senhor Presidente 
 
 Faço anexar à presente a EMI Nº 78/SEFAZ onde 
o responsável por aquela pasta responde ao questionamento 
formulado através do Requerimento nº 837/2003 que me 
fora encaminhado com o OF. SGP Nº 203/2003. 
 
 Atenciosamente, 
 
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ao Deputado Rudinho de Souza por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória 15 de setembro de 2003. 
 

MENSAGEM Nº 114/2003 
 

Senhor Presidente 
 
 Faço chegar à Mesa Diretora dessa Casa o 
OF/SEFAS/SEBSET/Nº 60/2003, acompanhado da cópia 
do relatório de fls. 04 que respondem ao questionamento 
formulado através do requerimento nº 835/2003. 
 
 Atenciosamente, 
 
PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Ao Deputado Rudinho de Souza por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
 

PROJETO DE LEI Nº 308/2003 
 

Dispõe sobre a Política de 
Ecoturismo - PECO - no 
Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

TÍTULO I 
 

Das Disposições Gerais 
 

 Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de 
Ecoturismo - PECO. 
 
 § 1º Considera-se Ecoturismo o segmento da 

atividade turística que utiliza, de forma  
sustentável , os patrimônios natural e cultural, 
incentiva a sua conservação, busca  a formação  
de uma consciência ambiental por meio da correta 
utilização dos sistemas  naturais   e promove o 
bem estar das populações locais. 

 
 § 2º Essa Lei versa sobre sítios, atrativos 

ecoturísticos e similares de natureza pública e 
privada. 

 
 Art. 2º A Política Estadual de Ecoturimo será 
desenvolvida sob os seguintes objetivos: 
 
I - Compatibilizar as atividades de ecoturismo com a 
preservação da biodiversidade, como: 
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a) uso sustentável dos recursos naturais, 
evitando seu esgotamento; 

 
b)-redução de resíduos gerados, bem como seu 

tratamento e sua destinação final; 
 
c)-manutenção da diversidade natural e cultural; 
 
d)-capacidade de carga, que se traduz pelo nível 
que um sítio pode suportar, sem provocar 
degradação do ecossistema, com estudos voltados 
para a circulação de pessoas na área e sistemas de 
rodízio de trilhas. 

 
II- fortalecer a cooperação institucional; 
 
III- possibilitar a participação efetiva de todos os 
segmentos atuantes no setor; 
 
IV- promover, e estimular a capacitação de recursos 
humanos para o ecoturismo; 
 
V- promover, incentivar e estimular a criação e a melhoria 
da infra-estrutura para atividade de ecoturismo; 
 
VI- promover o aproveitamento do ecoturismo como 
veículo de educação ambiental; 
 
VII- assegurar benefícios econômicos, sociais, culturais e 
ambientais, gerando emprego e renda, preferencialmente às 
populações locais, visando o uso sustentável dos 
patrimônios natural e cultural; 
 
VIII- respeitar a fragilidade dos ecossistemas e patrimônios 
culturais, principalmente adequando o número de visitantes 
à capacidade de carga, previamente definida em estudo 
técnico fundamentado apresentado aos órgãos competentes. 
  
 Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, através do 
Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA),o 
licenciamento, a autorização ou credenciamento de 
serviços, equipamentos e atividades ecoturísticas, de acordo 
com esta Lei e demais disposições legais  pertinentes. 
 
 Parágrafo Único. As Prefeituras Municipais que 
tiverem Conselho Municipal do Meio Ambiente 
deliberativo e representativo poderão, mediante convênio, 
receber  do Poder Executivo delegação de competência para 
todas as atribuições constantes no "caput" desse artigo. 
 

TÍTULO II 
 

Do Licenciamento específico de atividades ecoturísticas 
 
 Art. 5º Compete ao Poder Executivo e às 
Prefeituras dos Municípios que respeitarem o disposto no 
artigo 4º, § único desta Lei, estabelecer normas para o 
licenciamento ambiental específico para sítios e atrativos 
ecoturísticos, e diretrizes para o planejamento, a 
operacionalização e avaliação do desempenho das 
atividades de ecoturismo e demais atividades turísticas 
realizadas em ambiente natural. 
 

§ 1º Para efeito de aplicação deste artigo, 
consideram-se sítios e atrativos ecoturísticos todo 
e qualquer espaço geográfico público e privado, 
cujos recursos naturais sejam utilizados para  fins 
de lazer e/ou recreação. 
 
§ 2º A atividade de ecoturismo desenvolvida em 
Unidades de Conservação Ambiental (UCAS) 
obedecerá a legislação específica. 

 
Art. 6º A utilização dos sítios e atrativos deverá 

ser planejada e desenvolvida de modo a respeitar a 
fragilidade dos ecossistemas e do patrimônio cultural, 
cabendo ao órgão competente a emissão do licenciamento. 
 

Art. 7º Para obtenção do licenciamento ambiental 
ecoturístico os proprietários ou responsáveis legais de sítios 
e atrativos ecotutísticos deverão apresentar ao órgão 
ambiental competente, sem prejuízo das demais exigências 
legais, o Plano de Desenvolvimento e Gestão Econômico 
(PDGE). 

§ 1º O Plano de Desenvolvimento e Gestão 
Econômico (PDGE) é um instrumento específico 
de planejamento e gestão da atividade ecoturística 
dos sítios e seus recursos naturais, onde se define 
o compromisso e a responsabilidade sócio-
ambiental do empreendedor privado, na 
implantação e manejo e produtos, projetos e 
serviços ecoturísticos. 
 
§ 2º A elaboração e aplicação do PDGE será de 
responsabilidade do proprietário ou responsável 
legal pelo sítio ou atrativo ecoturístico. 
 
§ 3º O PDGE será utilizado como referência 
técnica para efeitos de fiscalização e controle pelo 
órgão ambiental competente. 

 
 § 4º Os proprietários ou responsáveis legais pelos 

sítios e atrativos ecoturísticos que estiverem 
operando na data da publicação desta Lei deverão 
apresentar ao órgão competente, no prazo de até 
90 (noventa) dias, a ficha cadastral e, no prazo de 
até 270 (duzentos e setenta) dias, o PDGE, ao 
mesmo órgão. 

 
TÍTULO III 

 
Do Planejamento de Desenvolvimento e Gestão 

Econômico 
 

 
 Art. 8º O Planejamento de Desenvolvimento e 
Gestão Econômico (PDGE) deverá conter, no mínimo os 
seguintes elementos: 

 
I. Descrição da área; 
 
II. Caracterização dos recursos naturais, históricos 
e culturais disponíveis e utilizados no sítio com 
zoneamento das áreas de uso intensivo, extensivo 
e restrito 
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III. Memorial descritivo dos equipamentos 
turísticos: dos equipamentos de hospedagem, 
alimentação, sanitários, lazer e infra-estruturas de 
apoio à visitação, assim como das condições de 
circulação e estacionamento de veículos, e seus 
respectivos cronogramas de implantação; 
 
IV. Relacionar as medidas adequadas para 
tratamentos de efluentes e, disposição de resíduos 
sólidos; 
 
V. Descrição das atividades ecoturísticas 
desenvolvidas com detalhamento de uso e perfil 
de público atendido; 
 
VI. Definição dos riscos envolvidos nas 
atividades e dos procedimentos de segurança 
adotados; 
 
VII. Definição do número ideal de usuários por 
atividade, com plano de monitoramento dos 
impactos da visitação e mecanismos de controle; 
 
VIII. Estratégias e programas de gestão, ações 
educativas e de interpretação ambiental; 
 
IX. Mapa com planta ilustrando as infra-
estruturas descritas; 
 
X. Apresentação do comprovante de propriedade, 
inscrição no CNPJ e assinatura do empreendedor 
e técnico legalmente responsável. 

 
TÍTULO IV 

 
Da implantação da política de desenvolvimento do 

ecoturismo 
 

 Art. 9º A implantação da PECO é competência do 
Poder Executivo, que deve estabelecer regras, instrumentos 
e gestão e recursos, a serem definidos com os diversos 
setores sociais, econômicos e governamentais, para garantir 
a preservação da biodiversidade, traçando limites, 
organizando e dirigindo ações logísticas. 
 
 Art. 10 A fim de consolidar e desenvolver a 
prática do Ecoturismo sustentável no Estado, o Poder 
Executivo deverá adotar medidas que incentivem o 
segmento, tais como: 
 

I. O incentivo da implementação de sítios e 
atrativos ecoturísticos, como: 
 

a) insenção ou dedução de tributos; 
b) parcerias com o Poder Executivo; 
c) auxílio na captação de investimentos; 

 
II. a disponibilização, através dos Bancos do 
Estado, de linhas de crédito para as pequenas e 
médias Empresas cujos sítios ou atrativos turísticos 
tenham sido devidamente registrados como no 
disposto nesta lei; 
 

III. a criação de fóruns de discussão com a 
população dos municípios onde encontram-se sítios 
e atrativos ecoturísticos acerca dos procedimentos 
necessários para as atividades turísticas e os 
impactos causados pela atividade na região 
 
IV. o cadastramento de projetos nos roteiros e 
destinos turísticos, para a divulgação dos atrativos 
do Estado; 

 
Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 

no prazo de 120 dias. 
 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
setembro de 2003. 
 

BRICE BRAGATO 
Deputada Estadual PT/ES 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual PT/ES 

HELDER SALOMÃO 
Deputado Estadual PT/ES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Brasil, apesar dos avanços obtidos nos últimos 
anos, está longe de ocupar um lugar no cenário turístico 
mundial compatível com suas potencialidades e vocações. 
A falta de articulações entre os setores governamentais tem 
gerado políticas desencontradas, fazendo com que os parcos 
recursos destinados ao setor se percam em ações que se 
sobrepõem ou que não estão direcionados para objetivos 
comuns. A falta de articulação também se faz presente entre 
os setores públicos e privado. 
 Somado-se a tudo isso, há a falta de um 
planejamento de uma forma de turismo a qual nosso Estado 
pode se considerar uma pérola nacional: o Ecoturismo. 
 O Espírito Santo conta com diversos locais que 
poderiam facilmente ser convertidos em sítios e atrativos 
ecoturísticos dos mais variados. Temos, ao norte, dunas das 
mais belas do país; serras maravilhosas de clima dos mias 
agradáveis; praias lindas; montanhas, florestas e um leque 
de outras belezas naturais que atualmente não têm todo seu 
potencial aproveitado, fazendo com que o Estado perca em 
número de empregos e divisas, seja na forma de gastos 
diretos ou investimentos externos e internos. 
 O Ministério do Turismo, em seu Programa 
Nacional de Turismo, tece uma teia de proteção ao 
turismo, entre eles o turismo ecológico, que é abordado por 
este projeto. O Projeto de Lei acima segue fielmente as 
diretrizes nacionais, promovendo, em todos os níveis, uma 
ligação entre o setor público e privado, procurando sempre 
a publicidade das matrizes turísticas de nosso Estado. 
 O Estado do Espírito Santo carece de iniciativas 
de incentivo ao Turismo. Só recentemente o Estado 
conseguiu se inserir no cenário nacional através do 
PRODETUR NE-II. Uma das finalidades dessa Lei é fazer 
com que o Estado torne-se um pioneiro num dos ramos do 
turismo que mais cresce em todo mundo, que é o Turismo 
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Ecológico: o Ecoturismo. Com essa diferenciação, 
atrairíamos para nossas divisas um número expressivo de 
turistas interessados em atrativos ecológicos para um lazer 
que tem encontrado cada vez mais adeptos. Vejamos o caso 
de Brotas, no interior do Estado de São Paulo, uma pequena 
cidade que dedicou-se a promover o ecoturismo e hoje é 
conhecida como a “Capital Nacional do Ecoturismo”, sendo 
visitada por milhares de turistas anualmente. 
 Desse modo, a apresentação da Política Estadual 
Ecoturismo – PECO justifica-se à medida que cria 
condições de se desenvolver  esse ramo turístico, bem como 
garante a sustentabilidade de sua exploração. A 
apresentação desse projeto significa um avanço desta Casa 
ao passo que reconhece as enormes potencialidades 
turísticas do Estado, todavia, a medida eficaz só virá com a 
promulgação deste e a conseqüente regulamentação pelo 
Executivo. 
 Ante o exposto, contamos com a aprovação da 
proposição pelos nobres pares. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Devolva-se aos autores, com base no art. 136, VIII do 
Regimento Interno, por infringência dos artigos 63, 
parágrafo único, III e VI e 91, V, da Constituição Estadual.  
 
 A SRª BRICE BRAGATO - Sr. Presidente, pela 
Ordem ! 
 Recorro do despacho proferido por V.Exª ao 
Projeto de Lei nº 308/2003, da Bancada do PT, para que 
seja ouvida a Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
É regimental. Defiro. 

À Comissão de Justiça para os devidos fins. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:   
 

REQUERIMENTO S/Nº/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, voto de profundo pesar pelo falecimento de 
CRISPIM FERREIRA DOS SANTOS, ocorrido em 17 
de agosto de 2003. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através da viúva, Sra. Maria R. dos 
Santos, na Rua Euclides da Cunha, 143, São Diogo I, 
Serra/ES, CEP: 29163-220. 
 
 Sala das Sessões, 09 de setembro de 2003. 

 
JANETE DE SÁ 

Líder do PSB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO S/Nº/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, voto de profundo pesar pelo falecimento de 
ANTONIO GOMES, ocorrido em 27 de julho de 2003. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através da viúva, Sra. Arlene 
Gomes, na Rua Governador José Sete, 160, apartamento 
801, Vitória/ES, CEP: 29010-480. 
 
 Sala das Sessões, 09 de setembro de 2003. 

 
JANETE DE SÁ 

Líder do PSB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO S/Nº/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do funcionário aposentado da Escelsa 
FERNANDO ROHR FILHO, ocorrido em 13 de agosto 
de 2003. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através da viúva, Sra. Cezarina 
Griffo Rohr, na Rua Amazonas, 28, Jaridim América, 
Cariacica/ES, CEP: 29140-040. 
 
 Sala das Sessões, 09 de setembro de 2003. 

 
JANETE DE SÁ 

Líder do PSB 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
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 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de UM VOTO 
DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento, a todos os 
familiares do Sr. Valtemir Santana Lima, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 10 de setembro do corrente 
ano, no município de Itapemirim. 
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 O registro que ora se pede deseja perenizar a 
memória de uma figura dotada de grande senso 
humanitário, que marcou a sua vida na cidade de 
Itapamirim, onde viveu, pelo espírito sempre alegre que 
contagiava a todos. 
 De formação religiosa, o Sr. Valtemir em todas 
suas atividades deixou exemplo de vida, moldada na 
honradez, dignidade e respeito. 
 Funcionário público aposentado, dedicou grande 
parte de sua vida ao lazer da pescaria. 
 O falecimento do Sr. Valtemir cobre de 
consternação todos aqueles que desfrutaram de sua 
amizade, deixando grandes saudades. 
 Sr. Valtemir, ao longo de sua vida, sempre 
dignificou o símbolo da verdade, como aquelas águas 
cristalinas que são fontes perenes de irrigação das raízes, 
que sempre escondidas na sua modéstia, são, no significado 
e na essência, os fundamentos que permitiram brotar e 
sustentar a árvore frondosa de uma família. 
 Portanto, consternado com lamentável perda, 
venho requerer a essa Presidência que transmita a família 
enlutada, na pessoa do Ilmo.Sra. Mariana Ferreira Lima, 
esposa, endereço: Rua 1º de Maio nº 42, Itapemirim/ES, 
CEP: 29330-000, Luiz Carlos Ferreira Lima, filho, 
endereço: Rua 1º de Maio nº 42, Itapemirim/ES, CEP: 
29330-000, Marlene Ferreira Lima, filha, endereço: Rua 
1º de Maio nº 42, Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, Carlos 
Alberto Ferreira Lima, filho, endereço: Rua 1º de Maio nº 
42, Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, Lenilson Ferreira 
Lima, filho, endereço: Rua 1º de Maio nº 42, 
Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, Alessandra Ferreira 
Lima, filha, endereço: Rua 1º de Maio nº 42, 
Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, Valdeir Ferreira Lima, 
filho, endereço: Rua 1º de Maio nº 42, Itapemirim/ES, CEP: 
29330-000, Verônica Ferreira Lima, filha, endereço: Rua 
1º de Maio nº 42, Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, Carla 
Ludimila Ferreira Lima, filha, endereço: Rua 1º de Maio 
nº 42, Itapemirim/ES, CEP: 29330-000 
 
 Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 

 
RUDINHO DE SOUZA 

Deputado Estadual 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
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. 
 
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 Leis de VOTO DE 
PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DE 
RODRIGO DIAS RIBEIRO, ocorrido recentemente. 
Requer pois a essa Presidência que transmita o teor do 
presente aos familiares do falecido, através do tio deste, Dr. 
Matusalém Dias de Moura, procurador da Assembléia 
Legislativa. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
 

JOSÉ RAMOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO S/Nº /2003 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

A Deputada Estadual Fátima Couzi, abaixo 
signatária, 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 PROFUNDO 
PESAR, pelo falecimento de Fernando Antônio Couzi 
Teixeira Pinto, ocorrido no dia 10 de setembro de 2003. 
Requer ainda que, da manifestação desta Casa, se dê ciência 
ao Sr. Fernando Antônio Teixeira Pinto e família à Rua 
Dolores Magalhães Machado, 52 – Bairro Bela Vista 
Guaçuí/ES – CEP: 29.560.000 e a Srª Maria da Penha 
Rocha Couzi à Rua Romualdo Lobato, 17 – Guaçuí/ES – 
CEP: 29.560.000. 
 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 1224/03 
 

EXMOº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, especialmente as contidas no 
artigo 156, da Resolução 1.600, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado da Fazenda, o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 
 
1) – Relação, por segmento e data da concessão, das 
atuais empresas contempladas com regimes especiais de 
ICMS; 
 
2) – Prazos e motivos que justifiquem a permanência 
dos referidos regimes. 
 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
 

CLAUDIO THIAGO 
Deputado Estadual 
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 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 1225/2003 
 

EXMOº SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, com base no § 2º do art. 57 
da Constituição Estadual e no art. 34 inciso II, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, vem a 
presença de V. Exª., requerer ao Exmº. Dr. Rodney Rocha 
Miranda – Secretário de Estado de Segurança Pública, o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 
 
 Com base em informações colhidas na Região 

Ordinária da Comissão de Segurança, realizada no dia 09 de 
setembro do corrente nesta Casa de Leis, ficou registrado 
nos esclarecimentos então prestados pelo Sr. Antônio 
Fialho Garcia Júnior, Presidente da Associação dos 
Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 
– ASSINPOL, de que teria sido instaurado processo 
administrativo próprio, de conclusão ignorada pelo 
informante, que visava apurar responsabilidades funcionais, 
por uso indevido de viaturas da Polícia Civil, episódios nos 
quais estaria envolvido o nome do Dr. Jorge Paulo Meyer, 
então Delegado de Polícia. 
 
 Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
 

DEPUTADO CABO ELSON 
Presidente da Comissão de Segurança 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 1226/2003 
 

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

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., a retirada 
de pauta do Projeto de Decreto Legislativo Nº 177/2003,  
que susta os efeitos do Decreto Nº 1.165-R, de 18 de junho 
de 2003, do Governador do Estado, que destina servir de 
prisão especial para militares, todas as celas da Galeria H 
do Presídio de Segurança Máxima, situada na Cidade de 
Viana, Grande Vitória (ES), dá-lhes nova afetação 
administrativa e disciplina seu funcionamento. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 de 
setembro de 2003. 

 
CABO ELSON 

Deputado Estadual - PDT 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 1314/03 
 

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

O Deputado Estadual, abaixo assinado, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª, 
ouvido o Plenário, Pedido de Retirada de Tramitação 
para o Projeto de Lei nº 174/03, que “Veda a concessão e 
prorrogação de incentivos fiscais ou financeiros à empresa 
que não apresentar seu balanço social”.  
 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 126/2003 
 

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa. Excelência 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
Complementar nº 16/2003, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza a extinção da autarquia estadual 
LOTERIA DO ESPÍRITO SANTO – LOTERES, revoga as 
leis que indica e dá outras providências. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 11 de 
setembro de 2003. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Deputado Estadual – PSDB 
Líder do Governo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
À Secretaria para cumprimento do art. 219 do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 127/2003 
 

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

Os Deputados abaixo assinados, componentes da 
Mesa Diretora, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requerem a V. Exª REGIME DE URGÊNCIA para o 
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Projeto de Lei nº 106/2003, de autoria da mesma, 
declarando de utilidade pública o Centro Espírita “Henrique 
José de Mello”. 
 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
À Secretaria para cumprimento do art. 219 do Regimento 
Interno. 
 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 205/2003, em tramitação, de 
autoria do Deputado Robson Vaillant – PL, pretende 
conceder o Título de Cidadão Espírito-santense à Drª. 
Hermínia Maria Silveira Azoury, natural do Estado da 
Bahia (Boa Nova), e reside neste Estado desde 1967. 
 A matéria foi protocolada em 02 de julho de 
2003, lida na sessão ordinária de 04 de agosto de 2003, 
quando recebeu despacho ordinatório da Presidência para 
publicação. Não consta dos autos que a matéria tenha sido 
ainda, até a presente data, publicada no Diário do Poder 
Legislativo. 
 Vindo a esta Comissão de Justiça para exame e 
parecer, e, distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e 
relatá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O exame da juridicidade e constitucionalidade 
do Projeto de Lei nº 205/2003 não apresenta quaisquer 
obstáculos a serem superados haja vista que o objeto que 
está sendo nele legislado encontra-se em conformidade com 
os princípios norteadores do direito positivo e, portanto, em 
consonância 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 103/01. Portanto, está de acordo com o direito, no 
campo da licitude e da legalidade, e juridicidade. 
 Assim, do que se verifica dos autos, também não 
há nada que possa obstacular a tramitação da matéria posta 
em exame, face ao disposto na Lei 2.439, de 06 de setembro 
de 1969, que regula, especificamente, os requisitos 
exigíveis para o processo de concessão de título de 
cidadania. 
 O currículo da homenageada trazido aos autos 
pelo autor, retrata a vida pública da mesma, de notório 
conhecimento da sociedade capixaba, nos seus mais 
diversos níveis sociais, haja vista que sua vida funcional é 
tracejada pela característica inovadora e combativa no 

desempenho de suas atividades, sempre voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida da população menos 
abastada. 
 A cidade baiana berço de seu nascimento, Boa 
Nova, traduz bem a missão que tem sido realizada pela 
homenageada neste Estado, sempre mensageira de soluções 
e alternativas capazes de instrumentalizar a sociedade de 
meios mais eficazes de desenvolvimento em prol da efetiva 
aplicação da lei em benefício daqueles que mais precisam 
ser adotados no processo de inclusão social, sob os mais 
diferentes enfoques sociais, e, com isso, tem, contribuído 
significativamente para a afirmação da cidadania. 
 De advogada a defensora pública, e mais tarde na 
Magistratura Estadual, onde se encontra desde 1994, tem 
sempre assumido condutas estratégicas criativas e 
facilitadoras da solução dos problemas sociais que mais 
afligem a sociedade moderna, e esta tem sido a maneira que 
encontrou, exercendo um profissionalismo sério e 
competente, de anunciar a boa nova para os capixabas, o 
que a faz, por certo, merecedora de ser legalmente 
portadora do título honorário de cidadã espírito-santense. 
 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. 
 É oportuno registrar aqui destaque feito pelo 
procurador adjunto João Marcos Lopes de Farias em 
parecer técnico emitido em concessão de igual teor:“... 
tanto o Senado quanto a Câmara Federal quando da 
concessão do referido título o fazem através de Decreto 
Legislativo, pois opera efeitos externa corporis evitando, 
assim, dissabor de um possível veto a ser aposto pelo Chefe 
do Poder Executivo. O correto, na minha visão jurídica de 
que a concessão de título de cidadania fosse procedida 
através do procedimento legislativo em que não fosse 
submetida à apreciação do Governador. É esta uma 
atribuição exclusiva do Parlamento. Logo, não deveria ser 
objeto de lei. O Regimento Interno da Casa deveria 
disciplinar esta matéria, a ser concedida através de 
Decreto Legislativo ou até mesmo de Resolução votada e 
aprovada pelo Plenário do Parlamento.” De fato, esta 
matéria deveria ser objeto de processo legislativo cuja 
apreciação ficasse restrita ao exame desta Casa. 

Pelo exposto, em confronto com as normas 
constitucionais erigidas, com a disposições legais 
vigorantes, verifica-se que a matéria é constitucional e não 
contraria os dispositivos legais em vigor, está revestida do 
caráter de legalidade, juridicidade e de 
constitucionalidade, devendo, portanto, merecer a 
aprovação dos demais membros da Assembléia Legislativa, 
razão por que somos pela adoção do seguinte Parecer: 
 

PARECER Nº 171/2003. 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei nº 205/2003. 
 
 Sala “Rui Barbosa”, 9 de setembro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente e Relator 
REGINALDO ALMEIDA 

HELDER SALOMÃO 



2811 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 18 de setembro de 2003 

ROBSON VAILLANT 
HERALDO MUSSO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
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 62/2003, de autoria do ilustre 
Deputado Cabo Elson, visa conceder aos integrantes dos 
quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Espírito Santo, o porte de arma de fogo de uso 
permitido além do âmbito do exercício de suas funções, por 
considerá-las de alto risco e perigo para suas vidas em razão 
de suas atividades profissionais. 
 Após tramitação regimental, vem a esta Comissão 
para exame e parecer. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O presente Projeto de Lei nº 62/03, de autoria do 
ilustre Deputado Cabo Elson, visa proporcionar aos 
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, maior segurança além do âmbito do exercício de 
suas funções, por considerá-las de alto risco e perigo para 
suas vidas em razão de suas atividades profissionais. 
 O referido Projeto na sessão ordinária do dia 23 
de abril de 2003, receberá despacho devolutivo da 
Presidência, sob alegação de discrepar do que dispõe o art. 
63, Parágrafo único da Constituição Estadual e art. 136, 
VIII do Regimento Interno – Resolução nº 1.600/91. 
 A Lei nº 9.437/97 que institui o Sistema Nacional 
de Armas SINARM, estabelece condições para o registro e 
porte de arma de fogo, o ditame insculpido no art. 6°, assim 
prescreve: 
 

“O porte de arma de fogo fica 
condicionado à autorização da 
autoridade competente, ressalvados os 
casos expressamente previstos na 
legislação em vigor" 

 
 Segundo se depreende dos ensinamentos do 
mestre Helly Lopes de Meireles: 
 

"Porte de arma é concedido desde que 
não haja impedimento legal para sua 
expedição através do alvará de porte de 
arma, que expressa uma autorização 
não configura uma licença. É ato 
discricionário e precário." 

 
 Pelo acima transcrito, e em face a disposição 
contida na Lei nº 9.437 de 20 de fevereiro de 1997, 
entendemos que se  o presente projeto de lei, se convertido 
em lei, resultaria inócuo, sem nenhum resultado prático. 

 Pelo exposto, constatamos a incompatibilidade da 
referida propositura com os preceitos constitucionais e 
regimentais que estão a viger, o que nos conduz a 
considerá-lo sob o ponto de vista técnico, como 
inconstitucional e a sugerir aos membros desta Comissão o 
acolhimento do despacho da Presidência desta Casa de 
Leis, adotando o seguinte: 
 

PARECER Nº 86/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 62/2003, de 
autoria do ilustre Deputado Cabo Elson e conseqüente 
manutenção do despacho da Presidência da Mesa. 
 
 Sala das Comissões, em 24 de junho de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
ROBSON VAILLANT - Relator 

BRICE BRAGATO 
REGINALDO ALMEIDA 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 086/03.  
 A Presidência, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados para 
efeito de verificação de quorum para votação. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Carlos Casteglione, César 
Colnago, Delio Iglésias, Fátima Couzi, 
Gilson Amaro, Janete de Sá, José Tasso, 
Luiz Carlos Moreira, Reginaldo 
Almeida e Sérgio Borges. (12) 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO - (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada doze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Não há quorum para votação, pelo que fica adiada. 
 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 156/2003, de autoria do 
Deputado José Tasso, não foi recebido pela Ilustrada Mesa 
Diretora, sob a alegação de infringência aos artigos 136, 
inciso III do Regimento Interno e 63, parágrafo único, 
incisos III e IV, da Constituição Estadual. Interposto 
recurso, admitiu-o a Presidência, encaminhando o Projeto 
para exame nesta Comissão. 
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PARECER DO RELATOR 
 

 Trata-se, de Projeto de Lei de grande relevância 
social na área de saúde, porque objetiva a obrigatoriedade 
da realização de exames de  retinopatia da prematuridade, 
de catarata e glaucoma congênitos nos recém-nascidos, nas 
maternidades e hospitais da Rede Pública Estadual de 
Saúde e dá outras providências. 
 Examinando a matéria, verifica-se que ela vai ao 
encontro do que preceitua a Constituição Federal, artigo 6º, 
que diz: "São direitos sociais a educação, a saúde, ...". Ora, 
a Carta Magna do país é bem clara ao definir que a saúde é 
um direito social de cada cidadão. 
 Acolho portanto o Projeto, pelo seu relevante 
interesse social, visto que cria um mecanismo de 
diagnosticar no prematuramente qualquer anomalia na visão 
do recém-nascido. Por isso o considero absolutamente 
compatível com as normas legais e constitucionais em 
vigor. 
 Face ao exposto esta Relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 131/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
projeto de lei 156/03, de autoria do Deputado José Tasso 
de Andrade. 
 
 Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Relator 

ROBSON VAILLANT  
SÉRGIO BORGES 

HERALDO MUSSO 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 131/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 141/2003, de autoria do 
Deputado José Tasso, não foi recebido pela Ilustrada Mesa 
Diretora, sob a alegação de infringência aos artigos 136, 
inciso III do Regimento Interno e 63, parágrafo único, 
incisos III e IV, da Constituição Estadual. Interposto 
recurso, admitiu-o a Presidência, encaminhando o Projeto 
para exame nesta Comissão. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Trata-se de Projeto de Lei de grande relevância 
social porque objetiva autorizar o Poder Executivo Estadual 

a doar um imóvel de sua propriedade para a instalação da 
sede própria da Câmara Municipal de Afonso Cláudio. 
 Examinando o Projeto, verifica-se que a área ora 
mencionada pertence ao Governo do Estado que firmou um 
contrato de comodato com o Poder Executivo Municipal 
liberando aquela área para a municipalidade. No ano de 
1988 foi instalado o Prédio da Câmara Municipal. Pelo 
contrato ora firmado, venceu no ano de 2002 o comodato 
do imóvel. Este Projeto não cria órgãos ou funções na 
Administração, não cuida de matéria tributária ou 
financeira, não dispõe sobre pessoal ou funcionamento de 
serviços públicos. Simplesmente preceitua uma doação para 
o Poder Legislativo Municipal para que definitivamente, 
possa permanecer ali instalado. A prevalecer o 
entendimento restritivo adotado pela Mesa Diretora, estaria 
a Assembléia suprimindo um apelo popular e também 
trazendo transtornos para a população afonsoclaudense, já 
que o Legislativo não teria local adequado para o seu 
funcionamento. 
 Acolho portanto o Projeto, pelo seu relevante 
interesse social, e o considero absolutamente compatível 
com as normas legais e constitucionais em vigor. 
 Face ao exposto esta Relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 136/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
projeto de lei 141/03, de autoria do Deputado José Tasso 
de Andrade. 
 
 Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Relator 

ROBSON VAILLANT  
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES 

HERALDO MUSSO 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 136/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 171/2003, de autoria do 
Deputado Geovani Silva, não foi recebido pela Ilustrada 
Mesa, sob a alegação de infringência aos artigos 63, 
parágrafo único e incisos III e IV e 91, V, da Constituição 
Estadual. Interposto recurso, admitiu-o a Presidência, 
encaminhando o Projeto para exame nesta Comissão. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 Trata-se de Projeto de Lei de larga repercussão 
social porque objetiva instituir o programa "Viva a Vida", 
de Ação Interdicisplinar e de Participação Comunitária para 
a Prevenção e Controle de Violência nas Escolas da Rede 
Pública de Ensino do Estado do Espírito Santo. O Projeto, 
em si, é uma implantação de programas que visa eliminar o 
grande índice de violência que assola as escolas do Espírito 
Santo e do Brasil, fixando mecanismos de envolvimento 
para as crianças e adolescentes. 
 Examinando o Projeto, verifica-se que de forma 
alguma, data venia, colide com o disposto no art. 63, 
parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual, que se 
refere à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
para as matérias relacionadas com organização 
administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração. O Projeto não cria 
órgãos ou funções na Administração, não cuida de matéria 
tributária ou financeira, não dispõe sobre pessoal ou 
funcionamento de serviços públicos. A prevalecer o 
entendimento restritivo adotado pela Mesa Diretora, estaria 
a Assembléia despojada de sua competência constitucional 
prevista no art. 55 da Carta Estadual, mitigada em suas 
prerrogativas e reduzidas a expressão ínfima de sub-poder, 
que sequer pode traçar uma política de educação preventiva 
para o combate a violência. 
 Acolho portanto o Projeto, pelo seu relevante 
interesse social e o considero absolutamente compatível 
com as normas legais e constitucionais em vigor. 
 Face ao exposto esta Relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 137/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
projeto de lei 171/03, de autoria do Deputado Geovani 
Silva. 
 
 Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Relator 

ROBSON VAILLANT  
BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES 

HERALDO MUSSO 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 137/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 Projeto de Lei Ordinária nº 209/03, de autoria do 
Exmo Sr. Deputado Robson Vaillant, institui a Carta-Fiança 
para a locação de imóvel residencial para servidores civis e 
militares do Estado. 
 A presente Proposição foi protocolada no dia 09 
de julho do corrente ano, tendo sido lida no Pequeno 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de agosto 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 IV 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 DA RELATORA 
 

 Projeto de Lei Ordinária nº 209/03, de autoria do 
Exmo Sr. Deputado Robson Vaillant, institui a Carta-Fiança 
para a locação de imóvel residencial para servidores civis e 
militares do Estado, assim o Estado concederia ao 
funcionário transferido a carta-fiança no valor de até 30% 
de seu salário. 
 A presente Proposição possui alcance social de 
suma relevância, já que visa a beneficiar o servidor público. 
Todos sabemos das dificuldades que passam aqueles 
funcionários que trabalham em cargos públicos, sobretudo 
aqueles que costumam ser movimentados para cumprirem 
suas obrigações, indo para localidades do Estado distante de 
suas casas e famílias no cumprimento de seus deveres. 
 Entretanto, o dever dessa relatora nesse Parecer é 
avaliar o Despacho da Mesa Diretora e observar a 
Constitucionalidade da Proposição, havendo um momento 
a posteriori onde o mérito do Projeto será analisado por 
essa Comissão. 
 O projeto - apesar de socialmente relevante - 
padece de um vício de iniciativa grave, elencado no artigo 
63 da Carta Magna de nosso Estado, aprovada em 05 de 
outubro de 1989,  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. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
 
I - (...) 
 
II - (...) 
 
IV - servidores públicos do Poder 
Executivo, seu regime jurídico, 
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provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis reforma e 
transferência de militares para a 
inatividade. 
 
(...) 

 
 Tendo em vista o artigo da Constituição do 
Estado do Espírito Santo acima transcrito, estabelecer 
normas de organização do servidor público é iniciativa 
privativa do Governador do Estado. Desse modo, resta claro 
a inconstitucionalidade da Proposição. 
 
 

PARECER Nº 138/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
MANUTENÇÃO do Despacho da Mesa Diretora. 
 
 Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – PRESIDENTE 
BRICE BRAGATO – RELATORA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 

SÉRGIO BORGES 
HERALDO MUSSO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 138/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 188/03, de autoria da 
Bancada do PT, tem por objetivo dispor sobre atividade 
na área de biotecnologia, engenharia genética e 
produção, plantio, cultivo e comercialização de produtos 
transgênicos no Estado, e dá outras providências. 
 A mesa diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição a autora inquinando-o manifestamente 
inconstitucional,  a teor que dispõe o art. 136 VIII, do 
Regimento Interno, e infrigência do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal e art. 63, § único, inciso III, da 
Constituição Estadual. 
 A autora interpôs recurso que foi admitido, sendo 
a proposição remetida à Procuradoria para elaborar Parecer 
do Relator na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público pela Rejeição do despacho. 
 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A presente propositura de autoria da Bancada do 
PT tem por objetivo dispor sobre atividade na área de 
biotecnologia, engenharia genética e produção, plantio, 
cultivo e comercialização de produtos transgênicos no 
Estado, e dá outras providências. 
 De fato é indiscutível o mérito da proposição em 
apreço, inegável preocupação dos ilustres parlamentares 
para com a saúde pública, em especial o bem estar das 
gerações futuras. 
 Deve-se ressaltar que o tema “transgênicos” é 
bastante polêmico, trazendo controvérsia em nossa 
sociedade e em todo o mundo. Não podia ser diferente no 
Brasil. 
 É sabido por todos que o Congresso Nacional 
vem mantendo debates e promovendo o aprofundamento do 
conhecimento do tema em questão, antes mesmo de sua 
regulamentação. 
 Entretanto, a Lei 8.087/90, em seu Capítulo III, 
Dos Direitos Básicos do Consumidor, assim estabelece: 
 

“Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: 
 
I- a proteção da vida, saúde e 
segurança contra riscos provocados 
por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos” 

 
No que se refere ao art. 24, V, da Carta Magna 

Federal, trata-se de competência concorrente, entre à União, 
Estados, e ao Distrito Federal legislar sobre produção e 
consumo. 
 
 Ademais, diante da relevância da presente 
propositura, é conveniente trazer o tema à apreciação e 
discussão no Plenário desta Augusta Casa, permitindo com 
isso amplo debate. 
 Assim sendo, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER Nº 142/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
Rejeição do despacho denegatório da Mesa, do Projeto 
de Lei 188/03, interposto pela Bancada do PT. 
 
 Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
ROBSON VAILLANT – Relator 

BRICE BRAGATO 
SÉRGIO BORGES 

HERALDO MUSSO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 142/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 presente Projeto de Lei nº 143/2003, de autoria 
do Deputado José Tasso, objetiva consignar recursos no 
orçamento do Estado para o fornecimento de alimentação 
escolar `a rede estadual de ensino médio e dá outras 
providências. 
 A matéria foi devolvida ao autor por infrigência 
do artigo 136, VIII do regimento Interno, Resolução nº 
1600/91, artigo 63, parágrafo único, VI e do artigo 150, 
ambos da Constituição Estadual. 
 
 É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A presente proposição tem por objetivo consignar 
recursos no orçamento do estado para o fornecimento de 
alimentação escolar à rede estadual de ensino médio e dá 
outras providências. 
 O autor recorreu da decisão da Mesa, e o recurso 
foi deferido em 10/06/2003, com base no artigo 136 do 
Regimento Interno, onde prescreve que se o autor da 
proposição não se conformar com a decisão da mesa poderá 
recorrer ao Presidente da Comissão de Justiça, que poderá 
restituir a proposição para a devida tramitação. 
 Relativamente ao mérito da proposição em 
análise, inegável a preocupação do ilustre Parlamentar, para 
com os cidadãos menos favorecidos que, muitas vezes, se 
vêem obrigados a sofrerem restrições, especialmente no 
campo econômico, afetando, diretamente ou não, sua 
subsistência. 
 Dados estatísticos mostram que alunos bem 
alimentados têm condições de acompanhar as aulas com 
maior vigor e energia, vez que a merenda escolar é muita 
das vezes a única refeição que os estudantes recebem 
regularmente. 
 Em se tratando de processo legislativo, cumpre 
destacar que a presente inciativa percorreu os trâmites 
procedimentais contidos no Regimento  Interno desta 
Augusta Casa de Leis. 
 No tocante à técnica legislativa, ressalta-se, que a 
proposta de lei em exame obedece à técnica redacional, não 
havendo, portanto, nesse sentido, nada a opor. 
 Quanto à inciativa, a matéria compreende-se 
dentre aquelas que o Estado tem competência para legislar. 
 Desta sendo, não se observa da análise detida da 
matéria em foco, vício de iniciativa, posto que, a 
determinação legal contida no PL sob análise, não 
representa criação, estruturação ou nova atribuição à 
Secretaria Estadual, eis que já se encontra no campo de 
atuação da pasta responsável pela matéria em discussão, as 
determinações afetas à implementação da gestão dos 
programas de acompanhamento e desenvolvimento das 
atividades ligadas à educação. 
 Precebe-se assim que o que se busca é tão 
somente a definição de novos mecanismos de suporte aos 
órgãos responsáveis pela política educacional deste estado, 
na medida em que se garantam benefícios às classes sociais 

menos favorecidas, encontrando-se o Ilustre representante 
desta Casa de Leis, amparado a fim de apresentar a presente 
proposição. 
 Resta evidente a importância da continuidade de 
tramitação do PL sob análise, eis que, indiscutivelmente, 
trata-se de matéria de ondem pública que apresenta 
relevante interesse social, na medida em que busca 
resguardar não só o direito à educação – direito que deveria 
ser garantido a toda a sociedade – como também cuidar 
para que esta educação se fizesse acompanhar de condições 
mínimas de manutenção dos jovens nas escolas, 
especialmente por força da promoção da alimentação. 
 
 Em face do exposto, somos pela adoção do 
seguinte: 
 

PARECER Nº 151/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho da Mesa referente ao PROJETO DE 
LEI Nº 143/2003, de autoria do DEPUTADO JOSÉ 
TASSO. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – PRESIDENTE 
REGINALDO ALMEIDA – RELATOR 

HELDER SALOMÃO – Contra 
ROBSON VAILLANT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 151/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 168/2003, de autoria 
da Bancada do PT, pretende dispor sobre as instalações de 
cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros no 
Estado e dá outras providências. 
 Em atendimento à interposição de recurso pelos 
autores contra despacho denegatório do Presidente desta 
Casa de Leis, apresentamos exame da matéria e parecer 
deste Relator 
 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
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 A presente proposição tem por objetivo dispor 
sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à 
proteção de perímetros no estado e dá outras providências. 
 Relativamente ao mérito da proposição em 
análise, inegável a preocupação dos ilustres Parlamentares, 
para com a segurança do cidadão que, muitas vezes, se vê 
limitado em seu direito de ir e vir, obrigado que é a se valer 
de todos os meios possíveis para a promoção de sua defesa 
e de seus familiares ante à situação de flagrante insegurança 
que acomete toda a sociedade. 
 Em se tratando de processo legislativo, cumpre 
destacar que a presente iniciativa percorreu os trâmites 
procedimentais contidos no Regimento Interno. Desta 
Augusta Casa de Leis. 
 No tocante à técnica legislativa, ressalta-se que a 
proposta de lei em exame obedece à técnica redacional, não 
havendo, portanto, nesse sentido, nada a opor. 
 Quanto a iniciativa, a matéria compreende-se 
dentre aquelas que o Estado tem competência para legislar, 
nos exatos termos do artigo 24, V da Constituição Federal 
que determina a competência concorrente do legislador 
estadual quanto à matérias que envolvam produção e 
consumo. 
 Observa-se da redação da matéria, a preocupação 
com o estabelecimento de regras a serem seguidas por 
pessoas físicas e jurídicas que se dediquem à fabricação, 
projeto, instalação e manutenção de cercas energizadas, 
restando clara a relação com o tema acima proposto. 
 Desta forma, não se observa da análise detida da 
matéria em foco, vício de iniciativa. 
 Resta evidente a importância da aprovação do PL 
sob análise, eis que, indiscutivelmente, trata-se de matéria 
de ordem pública que apresenta relevante interesse social, 
na medida em que busca resguardar o direito à segurança – 
direito que deveria ser garantido a toda a sociedade. 
Em face do exposto, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 152/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição do despacho da mesa Diretora, ao Projeto de Lei 
nº 168/2003, de autoria da Bancada do PT, que visa dispor 
sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à 
proteção de perímetros no estado e dá outras providências. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – PRESIDENTE 
REGINALDO ALMEIDA – RELATOR 

HELDER SALOMÃO 
ROBSON VAILLANT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 152/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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  152/03, de autoria do 
Deputado DÉLIO IGLESIAS, tem por objetivo Instituir 
desconto no uso e no consumo de bens e serviços, em 
respeito a idade das pessoas. 
 O aludido Projeto foi lido na Sessão Ordinária e 
publicado no Diário do Poder Legislativo, tendo 
permanecido em discussão especial durante três Sessões 
Ordinárias, consecutivas, vindo a seguir a esta Comissão de 
Justiça para exame e parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
  
 O Projeto de Lei, que visa “assegurar às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e 
aposentados em geral, o direito a um desconto mínimo de 
5% (cinco por cento) nas despesas resultantes da utilização 
dos serviços em hotéis, pousadas e similares, nestes 
incluídos os gastos com alimentação. 
 Apesar de pertinente, verificamos que há 
impedimento de natureza constitucional, o que nos leva a 
sugerir aos membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 153/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
manutenção do despacho da Mesa no Projeto de Lei Nº 
152/03, de autoria do Deputado DÉLIO IGLESIAS. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

HELDER SALOMÃO 
ROBSON VAILLANT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 153/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 153/03, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, tem como objetivo obrigar os 
estabelecimentos de alimentação a terem cardápios em 
Braile. 
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 A mesa diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição a autora, inquinando-o manifestamente 
inconstitucional, a teor do que dispõe o artigo 136, VIII, do 
Regimento Interno desta Casa, e infringenciado art. 170, II 
e IV, de Constituição Federal. 
 A autora interpôs recurso que foi admitido, sendo 
a proposição remetida a essa Comissão para elaborar 
Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 É indiscutível o mérito da proposição em apreço, 
inegável preocupação da ilustre parlamentar, para com 
aqueles cidadãos portadores de deficiência visual. Já 
penalizados pela própria limitação física, freqüentemente 
sofrem com a falta de material apto a atendê-los, e 
permanecem em situação de inferioridade, de dependência 
em relação aos demais cidadãos. 
 Verifica-se claramente que a matéria constante da 
proposição em apreço demonstra grande preocupação com 
as diferenças entre cidadãos, apregoadas na Constituição 
Federal sob título Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
ao estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem 
qualquer distinção. 
 E, com a devida vênia, no nosso sentir não existe 
o alegado vício de inconstitucionalidade. O dispositivo 
constitucional apontado como violado dispõe: 
 

Art. 170. A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
(...) 
 
II – propriedade privada; 
(...) 
 
IV – livre concorrência 
(...) 

 
 Sempre com o devido respeito ao entendimento 
esposado pela Mesa, a verdade é que a norma constitucional 
acima transcrita é norma constitucional de eficácia contida, 
que limita-se a traçar diretrizes a serem observadas pelo 
legislador ordinário dentro do âmbito de sua competência. 
 A idéia de propriedade privada e da libre 
concorrência não podem em hipótese alguma servir como 
pretexto para sustentar que o Estado, no exercício de seu 
poder legiferante, está proibido de impor deveres e 
obrigações aos fornecedores, mormente quando tal 
obrigação visa a atingir um bem maior, consubstanciado em 
cláusula pétrea da Constituição Federal e idéia inata à 
própria Democracia, qual seja, a igualdade. 
 Igualdade, como é comezinho, não é tratar a todos 
da mesma maneira. Igualdade é, isso sim, tratar a cada um 
conforme sua condição, exatamente o que o presente 
projeto de lei pretende. 
 Por fim, mas não menos relevante, é o fato do 
Estado (em sentido lato) dispor diariamente, sem qualquer 
contestação, sobre normas a serem seguidas por 

estabelecimentos comerciais. São incontáveis exemplos, 
como a necessidade de alvará de localização, as normas de 
respeito à saúde, a exigência de vagas preferenciais para 
deficiente e até a obrigatoriedade de máquinas 
registradoras. 
 Todos esses exemplos demonstram que 
rotineiramente o Estado impõe ao cidadão – sem que com 
isso esteja ferindo a livre iniciativa e o princípio da 
propriedade privada – uma série de obrigações. 
 Em face do exposto, resta patente das 
considerações aduzidas, a legalidade do Projeto de Lei nº 
153/03, devendo o mesmo prosperar, levando-nos a sugerir 
aos membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 154/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO do despacho denegatório e pelo 
PROVIMENTO do recurso da autora do projeto de Lei nº 
153/03, de autoria da Deputada Janete de Sá, e 
consequentemente pela sua CONSTITUCIONALIDADE E 
LEGALIDADE. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

HELDER SALOMÃO 
ROBSON VAILLANT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 154/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 196/03, de autoria da 
Deputada Sueli Vidigal, “estabelece cota de reserva, para 
o estágio de alunos da rede pública e outras 
providências.” 
 A mesa diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição a autora inquinando-a manifestamente 
inconstitucional, a teor que dispõe o art. 136 VIII, 17, IX do 
Regimento Interno, e infringência do art. 63, Parágrafo 
único III, c/c art. 108, II, e 115 da Constituição Estadual. 

A autora interpôs recurso que foi admitido, sendo 
a proposição remetida a esta Comissão para o cumprimento 
ao disposto no art. 110 do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91, examinar e emitir parecer, na forma 
do art. 40 do Regimento Interno. 
 Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

 A presente propositura de autoria da Deputada 
Sueli Vidigal, “estabelece cota de reserva, para o estágio 
de alunos da rede pública e outras providências.” 
 Em observância ao preceito constitucional 
elencado no art. 63, Parágrafo Único, III, refere-se a 
competência legislativa, definida na Constituição Estadual 
em especial as que se referem a competência privativa do 
Governador do Estado, uma vez que a competência para 
propor leis de organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo é privativa do Poder 
Executivo. 
 Ademais, para que seja estabelecida esta quota de 
reserva, faz necessário autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e 
as sociedades de economia mista, conforme prevê a 
Constituição Estadual. 
 Assim sendo, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 155/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
manutenção do despacho denegatório do recurso 
interposto pela autora do Projeto de Lei nº 196/03, da 
Deputada Sueli Vidigal e consequentemente pela sua 
inconstitucionalidade e ilegalidade. 
 
 Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
SÉRGIO BORGES - Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 
HERALDO MUSSO 
BRICE BRAGATO 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 155/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 218/2003, de autoria do 
nobre Deputado Gilson Amaro, não foi recepcionado pela 
Mesa Diretora, sob a alegação de infringência aos art. 136, 
VIII, do R.I e 63, parágrafo único, III, da C.E. 
 O Deputado autor interpôs recurso regimental à 
Mesa, que o acatando, encaminhou o Projeto para exame 
nesta Douta Comissão. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Trata-se de matéria de grande repercussão, e que 
objetiva instituir o Programa Estadual “Adote uma Escola”. 
Em seus artigos, em momento algum o legislador, vincula 
seu objetivo à participação do Governo, seja de maneira 
administrativa com pessoal, ou financeira com 
disponibilização de recursos públicos que pudesse ensejar 
desta forma a devolução por parte da Mesa, que tem a 
prerrogativa de devolver as matérias manifestamente 
inconstitucionais, (Art. 136, VIII do R.I.) 
 Muito ao contrário, em seu art. 4º diz claramente: 
 

“(...) 
 
Art. 4º A cooperação não implicará 
ônus para o poder público nem 
prerrogativa para a cooperação sob a 
forma da exclusividade ou qualquer 
outro tipo de privilégio, resguardando o 
disposto no artigo desta Lei. 
 
(...)” 

 
 Ademais, a participação da sociedade, como 
colaboradora, está amparada nos termos dos arts. 205 da 
C.F.: 
 

“(...) 
 
Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
 
(...)” 

 
 e 168 da C.E.: 

 
“(...) 
 
Art. 168. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho, 
respeitadas as diferenças culturais da 
sociedade. 
 
(...)” 
 

 Vale ressaltar, que ao final, o Projeto de Lei, se 
aprovado, estará contido pela necessidade de sua 
regulamentação via ato do Poder Executivo. Sem essa 
regulamentação serão insubsistentes seus efeitos. Não há 
que se falar, portanto, em invasão de competência privativa 
do Governador do Estado, que 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 e constitucionais em vigor. 
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Face ao exposto, esta Relatoria propõe aos Membros desta 
Douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 159/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
Rejeição do Despacho da Mesa ao Projeto de Lei nº 
218/2003, de autoria do Deputado Gilson Amaro. 
 
 Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
SÉRGIO BORGES – Relator 

BRICE BRAGATO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

HERALDO MUSSO 
REGINALDO ALMEIDA 

ROBSON VAILLANT 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 159/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 Projeto de Lei Ordinária nº 202/03 de autoria da 
Exma. Deputada Sueli Vidigal, que dispõe sobre a 
instituição de programa de atendimento às vítimas de 
violência sexual. 
 A presente proposição fora protocolada no dia 01 
(um) de Julho do corrente ano, tendo sido lida na Sessão 
Ordinária do dia 02 (dois) dos mesmos mês e ano, quando 
recebeu Despacho Denegatório da Mesa Diretora com base 
no artigo 136, VIII do Regimento Interno, por infringência 
aos artigos 63, Parágrafo Único, inciso III e artigo 91, 
inciso V, ambos da Constituição Estadual. 
 A autora perpetrou recurso conforme o artigo 136, 
Parágrafo Único, do Regimento Interno. Tendo a Mesa 
deferido-o, o projeto foi encaminhado – obedecendo a 
tramitação ordinária de proposições –a essa Comissão para 
que fosse analisado o Despacho da r. Mesa Diretora. 
 
 É O RELATÓRIO. 
 

PARECER DA RELATORA 
 
 O Projeto de Lei nº 202/03, sob análise, propõe a 
instituição de um programa de atendimento de vítima de 
violência sexual, visando prestação de assistência médica, 
psicológica e jurídica, de modo a que possam minimizar ou 
superar os traumas e conseqüências decorrentes dos danos 
sofridos em razão do crime. 
 De acordo com o Despacho da Mesa Diretora 
desta Casa de Leis, a presente proposição infringiu artigo 
que diz respeito à competência de propor à Assembléia, 

proposições que versem sobre determinados temas e outro 
artigo que dispõe sobre a competência do Governador do 
Estado. 
 Ao nosso ver, a Proposição NÃO INFRINGE 
nenhum artigo daqueles elencados pela Mesa Diretora. O 
artigo 63, Parágrafo Único, inciso III da Constituição 
Estadual afirma que é de competência exclusiva do 
Governador propor ao Poder Legislativo, projetos de lei que 
versem sobre a organização administrativa do Estado. 
Contudo, a proposição hora analisada não vincula a 
nenhuma ação essa organização administrativa. A r. 
Deputada Sueli Vidigal, em seu brilhante Projeto, afirma 
que é o Poder Executivo quem irá regulamentar essa Lei, 
de acordo com Portarias da Secretaria de Estado da Justiça 
e Cidadania, que é competente para regulamentar a matéria. 

Enfim, a Administração Estadual não está sendo 
onerada com esse Projeto, visto que ele é composto 
somente de sugestões acerca das diretrizes do programa de 
atendimento às vítimas de violência sexual, deixando toda a 
responsabilidade de criar e executar o programa para o 
Poder Executivo, por meio de suas Secretarias competentes. 
Nesses termos, somos pela REJEIÇÃO do Despacho da r. 
Mesa Diretora. 

 
PARECER Nº 164/2003 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA., SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO do Despacho Denegatório da Mesa Diretora. 
 

Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
BRICE BRAGATO – Relatora 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 

SÉRGIO BORGES 
REGINALDO ALMEIDA 

HERALDO MUSSO 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 164/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 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 208/03 de autoria da 
Exma. Sra. Deputada Fátima Couzi, foi a expediente em 
04/08, oportunidade na qual foi devolvido à autora por 
infringência a artigos Constitucionais. A autora recorreu da 
decisão, motivo pelo qual a matéria vem a essa comissão. 
 O Presente de Resolução visa a instituir o Jornal 
do Legislativo, um informativo para divulgação dos 
trabalhos desta Casa. 
 É o relatório. 
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PARECER DA RELATORA 
 
 O mérito da matéria, em se tratando de divulgação 
dos trabalhos da Assembléia, merece ser estudado por essa 
Casa. Contudo, preliminarmente devemos suscitar pontos 
que atingem frontalmente a iniciativa. 
 Devemos aduzir que a matéria diz respeito à 
política de comunicação institucional da Assembléia, 
portanto visa alterar sua organização interna, o que 
Regimentalmente compete privativamente à Mesa Diretora. 
 Além disso, a proposta prevê a criação de cargos 
na Casa, como dos de Repórter, Pauteiro, Redator e Editor. 
Mais uma vez o projeto interfere nas normas regimentais da 
Casa, já que a criação de cargos, o Regimento Interno é 
claro ao atribuir a competência exclusiva da Mesa Diretora 
para propor tais projetos. 
 
 Vejamos o que diz o Regimento Interno: 
 

“Art. 17. À 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 ao 
parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias.” 

 
 Resta claro que a matéria invade a competência 
da Mesa Diretora, assim como muitos outros projetos que 
têm se tornado recorrente nesta Casa. É mister que seja 
esclarecido enfim que a Mesa Diretora foi eleita com o fim 
de administrar o funcionamento da Assembléia Legislativa 
e legalmente compete somente a ela tal função. 
 Diante do exposto, sugiro a essa Comissão a 
adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 205/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
MANUTENÇÃO do Despacho do Presidente, que negou 
tramitação ao Projeto de Resolução nº 208/03. 
 
 Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
BRICE BRAGATO – Relatora 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 

SÉRGIO BORGES 
REGINALDO ALMEIDA 

HERALDO MUSSO 

Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Parecer nº 205/03. 
 Votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 107/2003 

 
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 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 241/2003, de 
autoria do Governador do Estado, que inclui dispositivos na 
Lei nº 4.288, de 29 de novembro de 1989, que dispõe sobre 
a participação dos Municípios na repartição da receita do 
ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, a que se 
referem o inciso IV e parágrafo único, inciso II, do artigo 
158 da Constituição da República. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
agosto de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual – PSDB 

Líder do Governo 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 107/03. (Pausa) 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 
requeiro a V.Ex.a. chamada para efeito de verificação de 
quorum para votação. 

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Carlos Casteglione, César 
Colnago, Délio Iglésias, Euclério 
Sampaio, Fátima Couzi, Gilson Gomes, 
Gilson Amaro, Janete de Sá, José Tasso, 
Luiz Carlos Moreira, Reginaldo 
Almeida, Rudinho de Souza, Sérgio 
Borges e Sueli Vidigal. (16) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO - (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada dezesseis Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Há quorum para votação. 
 Em votação o Requerimento 107/03. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 111/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado no uso de suas 
prerrogativas regimentais requer a Vossa Excelência 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 276/2003, que susta os efeitos do Decreto nº 
250-S/2003, prorrogado pelo Decreto 1611-S/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre as medidas 
administrativas no âmbito da Administração Pública 
Estadual. 
 
 Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2003. 
 

CABO ELSON 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 111/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 114/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada infra assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, com fulcro nos 
artigos 158 e 217, inciso II, do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução 1600/91, após ouvido o Plenário REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei, de sua autoria, que 
concede título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. Ronaldo 
Meira de Vasconcellos Albo. 
 
 Sala da Sessões, em 29 de agosto de 2003. 
 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
Deputada Estadual – PSDB 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 114/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
 

REQUERIMENTO Nº 115/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados infra-assinados, componentes da 
Mesa Diretora, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, REGIME DE 
URGÊNCIA para o Projeto de Resolução nº 262/2003, que 
disciplina a tramitação das matérias orçamentárias na 
Assembléia Legislativa e alteram dispositivos do 
Regimento Interno. 
 
 Plenário “Teotônio Vilella”, 01 de setembro de 
2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 115/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 116/2003 

 
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 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 240/2003, de 
autoria do Governador do Estado, que revoga as Leis nºs 
4519/1991, 4566/1991, 4721/1992 (tratam sobre a 
composição do Conselho Estadual da Política de Pessoal), 
5191/1996 (obriga o poder executivo a enviar contratos de 
publicidade à Comissão de Finanças), 5380/1997 (faculta 
aos autores a publicação de dissertações e teses através do 
DIO), 5838/1999 (obriga a notificação do término da 
vigência da CNH), 5839/1999(multas aplicadas pelo 
DETRAN e pelo DER só poderão ser cobradas após 
recebimento de notificação pelo correio), 5937/1999 (Cria o 
cadastro de Empresas de Publicidade), 6094/2000(Autoriza 
o Poder Executivo a contratar Defensores Públicos 
temporariamente) e 6926/2001 (Autoriza o Poder Executivo 
a firmar convênios onerosos com a Funsoft – MG e a 
Insoft-CE). 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de 
setembro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual – PSDB 

Líder do Governo 
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O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 116/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 117/2003 

 
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 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei Complementar 
n° 12/2003, de autoria do Governador do Estado, que 
propõe a revogação de Lei Complementar n° 215/2001, que 
assegura ao professores MAPA, MAPB E MAPP, o direito 
de mudar, em caráter definitivo, seu campo de atuação e 
função, através de Concurso de Remoção/Localização. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de 
setembro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual – PSDB 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 117/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 118/2003 

 
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 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei n° 242/2003, de 
autoria do Governador do Estado, que visa promover a 
liquidação e extinção de empresas públicas do Estado. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de 
setembro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual – PSDB 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 118/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 

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

 
REQUERIMENTO N° 119/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, Líder da Bancada do 
PTB, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Resolução n° 281/2003, de autoria da 
Deputada Fátima Couzi, que Cria o Prêmio Estadual de 
Educação “Comendadora Jurema Moretz-Sohn”. 
 
 Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 119/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
INDICAÇÃO N° 101/2003 

 
 A Deputada que subscreve, com fundamento nos 
art. 134 – VIII e 167 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 Assembléia Legislativa do Espírito Santo, por 
proposição da Deputada Fátima Couzi, solicita tornar 
obrigatório diagnóstico da audição dos bebês, conforme 
sugestão: 
 

EMENTA: Tornar obrigatório o 
diagnóstico da audição dos bebês, 
imediatamente após o nascimento, nas 
maternidades e Hospitais da Rede 
Pública Estadual de Saúde. 

 
 Art. 1° Fica autorizado o Poder Público Estadual 
a tornar obrigatório o diagnóstico da audição dos bebês, 
imediatamente após o nascimento, nas Maternidades e 
Hospitais da Rede Pública Estadual de Saúde e, no máximo, 
até três meses de vida, dos bebês nascidos fora das 
Maternidades e Hospitais, devendo as crianças serem 
protetizadas e submetidas a intervenção fonoaudiológica 
especializada em Audiologia Educacional, até o 6° mês de 
vida. 
 
 Art. 2° Fica o Poder Público obrigado a estruturar 
serviços de saúde para portadores de deficiência auditiva, 
nas 04 (quatro) macrorregiões de saúde, conforme Portaria 
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N° 432, de 14 de novembro de 2000, do Ministério da 
Saúde, no prazo de 24 meses. 
 
 Art. 3° O Poder Executivo, através do órgão 
competente, regulamentará este dispositivo legal. 
 
 Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 03 de setembro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A ampliação do Serviço de Diagnóstico 
Audiológico do Centro Regional de Especialidades de 
Vitória-ES, tem como objetivo a implantação de um 
programa de avaliação audiológica infantil como 
Referência Estadual, abrangendo a faixa etária de 0 a 3 
anos, e visando prevenir as alterações auditivas que possam 
interferir no desenvolvimento da fala, linguagem e 
habilidades cognitivas que, conseqüentemente, determinam 
uma exclusão do indivíduo do meio social. 
 Para tanto, a proposta é detectar alterações 
precocemente, por meio de avaliações eletrofisiológicas, 
tais como, Resposta Auditiva Evocada do tronco Encefálico 
(ABR) e Emissões Autoacústicas (EOA); além disso, a 
implantação de um laboratório de moldes auditivos com 
Referência Estadual no Estado do Espírito Santo, visa 
atender à demanda de pacientes usuários de aparelhos 
auditivos, pois o molde é uma peça imprescindível na 
adaptação dos mesmos, tendo sua função na condução do 
som do aparelho auditivo, para o ouvido. 
 A instalação destes equipamentos solicitados no 
Pólo de Audiologia do Centro de Especialidades de Vitória-
ES, completa a descrição do Código 114, de acordo com a 
tabela de classificação do serviço 27, do Sistema de 
atualização de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade/custo APAC-SAI. 
 No Espírito Santo não existe, no setor público ou 
privado, serviço de diagnóstico audiológico completo como 
determina a Portaria n° 432, de 14 de novembro de 2000, o 
que vem dificultando o atendimento aos pacientes 
portadores de deficiência auditiva e, em particular, aqueles 
que precisam de aparelhos de ampliação sonora individual 
(AASI) em acompanhamento no Pólo de Audiologia. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão a Indicação nº 101/2003, que acaba de ser 
lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação nº 101/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

INDICAÇÃO N° 102/2003 
 

 O Deputado Estadual infra assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos arts. 134, inciso VIII e 167 - 
A do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 
 Realização da cobertura de Quadra Poliesportiva 
da Escola de 1° e 2° Graus "Lions Club Colatina", 
localizada no Bairro Moacir Brotas, Município de Colatina, 
Estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 04 de setembro de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual - PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A presente indicação tem como objetivo viabilizar 
junto ao Poder Executivo, a realização da cobertura de 
Quadra Poliesportiva da Escola de 1° e 2° Graus "Lions 
Club Colatina", localizada no Bairro Moacir Brotas, 
Município de Colatina, Estado do Espírito Santo. 
 Esta obra é imprescindível para o 
desenvolvimento das atividades estudantis, tendo em vista 
que elevará a qualidade da prática de esportes, e a 
realização de eventos culturais e esportivos que envolvam a 
comunidade escolar. 
 Destarte, conclamo meus ilustres Pares para que 
aprovemos a presente indicação, por ser de interesse 
público relevante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão a Indicação nº 102/2003, que acaba de ser 
lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação nº 102/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

INDICAÇÃO N° 103/2003 
 

 O deputado que subscreve, com fundamento no 
Art. 134, VIII e 167 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 
 A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo por proposição do Deputado Cabo Elson, solicita a 
indicação da seguinte matéria: 
 

EMENTA: Cria o Projeto COSI 
(Centro de Ocupação Social 
Integrado). 



Vitória-ES, quinta-feira, 18 de setembro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 2824 

 Art. 1° Fica criado o COSI (Centro de 
Ocupação Social Integrado), com objetivo de implantar 
programas voltados para inserção social e capacitação 
profissional de adolescentes, que residem em regiões onde 
se apresentam altos índices de violência. 
 I – Município de Vitória/Região de São Pedro; 
 II – Município de Vila Velha/Região de Terra 
Vermelha; 
 III – Município de Viana/Região de Marcílio de 
Noronha; 
 IV – Município da Serra/Região de Feu Rosa, 
Jardim Carapina e Planalto Serrano; 
 V – Município de Cariacica/Região de Rio 
Marinho e Nova Rosa da Penha. 
 
 Art. 3° A Projeto criada na forma do artigo 1°, 
terá como objetivo: 
 

a) Instalar uma Rádio Comunitária FM, que 
deverá ser operada por alunos do COSI (Centro 
de Ocupação Social Integrado), objetivando a 
capacitação profissional de adolescentes, assim 
como sua inserção no mercado de trabalho; 

 
b) Criar uma Vila Olímpica, com todas às 

modalidades esportivas; 
 

 
c) Ministrar aulas de teatro, cinema e literatura; 
 
d) Criar um Laboratório de Informática; 

 
 
e) Instalar um Consultório Odontológico; 
 
f) Criar uma Biblioteca; 

 
 
g) Instalar um Núcleo técnico profissionalizante 

com os respectivos cursos: 
 

- eletricista 
- bombeiro hidráulico 
- informática 
- torneiro mecânico 
- soldador 
- curso na área de extração de petróleo e 

gás natural 
- radialista 
- culinária 
- corte e costura 
- padeiro 
- música 
- dança 
- fotografia 

 
Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 09 de setembro de 2003. 
 

CABO ELSON 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A presente indicação, tem por objetivo 
proporcionar aos adolescentes que residem nas 
comunidades carentes, programas voltados para capacitação 
profissional, lazer, esporte e cultura. 
 Observa-se entre políticos e profissionais uma 
busca freqüente de conceitos e procedimentos para superar 
os diversos desafios encontrados nos múltiplos setores da 
sociedade. Um desses desafios é garantir a todos seres 
humanos o direito do exercício pleno da cidadania. 
 Com freqüência ouve-se discursos que pregam 
sobre a implantação de programas que proporcione 
oportunidades ideais de educação, trabalho, convívio social 
para a população carente de nossa sociedade, onde o 
objetivo final, seria uma “sociedade para todos”, que 
atendesse às necessidades de cada um e valorizasse a 
diversidade de todos os componentes da sociedade. 
 A importância da capacitação profissional para a 
vida das pessoas, encontra-se na possibilidade de acesso as 
oportunidades de trabalho, que por sua vez, têm suas 
características modificadas a cada dia. Na capacitação 
profissional objetiva-se que a pessoa se prepare tanto para o 
mercado de trabalho formal, como para o trabalho informal, 
oferecendo-lhe as possibilidades e alternativas de trabalho e 
renda, por meio de opções de atividades que corresponda à 
realidade atualizada do mundo do trabalho. 
 A capacitação profissional de adolescentes que 
residem em comunidades carentes, visa afastá-lo da 
marginalidade e da delinqüência, fator este que contribui 
para uma série de distúrbios sociais, responsável pela 
miséria que assola a nossa sociedade. 
 Somos sabedores que, se não tiverem acesso a 
programas o Cosi (Centro de Ocupação Social Integrado), 
esses adolescentes terão poucas chances de ingressarem no 
mercado de trabalho, podendo ter sua trajetória de vida 
distorcidas ou interrompida. 
 Sendo assim, solicito aos nobres Pares dessa Casa 
a aprovação desta Indicação e também o atendimento desta 
ao Chefe do Poder Executivo Estadual. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão a Indicação nº 103/2003, que acaba de ser 
lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação nº 103/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

INDICAÇÃO N° 104/2003 
 

 O Deputado Estadual infra assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro noas arts. 134, inciso VIII e 167-A do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do 
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Espírito Santo, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

Construção de quadra poliesportiva com cobertura 
da Escola “Ernesto Corradi”, Distrito de Boapaba, 
Município de Colatina, Estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 11 de setembro de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual – PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A presente indicação tem como objetivo viabilizar 
junto ao Poder Executivo, a liberação de recursos para 
construção de quadra poliesportiva com cobertura da Escola 
“Ernesto Corradi”, localizada no Distrito de Boapaba, 
Município de Colatina, Estado do Espírito Santo. 

Esta obra é imprescindível para o 
desenvolvimento das atividades estudantis, tendo em vista 
que elevará a qualidade da prática de esportes, e a 
realização de eventos culturais e esportivos que envolvam a 
comunidade escolar. 
Destarte, conclamo meus ilustres Pares para que aprovemos 
a presente indicação, por ser de interesse público relevante. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão a Indicação nº 104/2003, que acaba de ser 
lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação a Indicação nº 104/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 1227/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Segurança, solicitamos a V. Exa. que no uso de suas 
atribuições legais e fundamentadas com base no art. 34, 
inciso V c/c art. 45, incisos VIII e XVI do Regimento 
Interno – Resolução 1600/95 desta Assembléia Legislativa, 
que convoque o Dr. Jorge Paulo Meyer – Corregedor 
Geral da Polícia Civil, para que, no dia 23 de setembro do 
corrente ano, às 10 horas, compareça à Reunião Ordinária 
no Plenarinho Um desta Casa de Leis, conforme decisão 
aprovada na Reunião Ordinária da Comissão no dia 09 de 
setembro de 2003. 
 Segundo critério do Plenário, tal convocação faz-
se indispensável porque objetiva colheita de melhores 
esclarecimentos do convocado acerca de referidos 
acontecimentos, então denunciados à Comissão, fatos 
graves que teriam ocorridos nas dependências da Delegacia 
de Segurança Patrimonial, nesta Capital, conforme 
informações prestadas na oportunidade. 

 Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
 

DEPUTADO CABO ELSON 
Presidente da Comissão de Segurança 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão o Requerimento nº 1227/2003, que acaba de 
ser lido. 

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

Em votação o Requerimento nº 1227/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 2.077/03, PARA 
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADE NOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO NO SISTEMA 

TRANSCOL 
 

REQUERIMENTO Nº 1188/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
RESOLUÇÃO Nº 2.077, de 22/05/03, para apurar possíveis 
irregularidades nos contratos de concessão no sistema 
Transcol, por deliberação de seus membros, em reunião 
realizada no dia 03 de setembro 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, 03 de setembro de 2003. 
 

DEPUTADO MARCELO SANTOS 
Presidente da Comissão 

 
Exmo. Sr. 
DEPUTADO CLÁUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em discussão o requerimento nº 1188/2003, que acaba de 
ser lido. 

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

Em votação o Requerimento nº 1188/2003. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTOS NºS 1011 E 1022/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados signatários, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, 
ao Município de LINHARES pela passagem do 
aniversário de emancipação política. 
 LINHARES é sem dúvida, um município de 
grande porte desenvolvimentista e de grande valor para 
nosso Estado. 
 A área próxima à foz do Rio Doce era habitada 
por índios botocudos. Para quebrar a resistência destes à 
colonização branca resolveu o governo patrocinar o 
povoamento dessa região e militarizá-la. Já em 1800 o 
presidente da província, por recomendação do Conde de 
Linhares, ali criou o chamado Corpo de Pedestre. Vários 
quartéis foram instalados na região. Em 1809 ali se 
estabelecia Filipe du Pin Almeida Calmon, que muito 
contribuiu para o povoamento dessa área. O Município é 
criado pelo Decreto nº 53, de 11 de novembro de 1890. Mas 
em 1907 a sede de Linhares é transferida para Colatina. Em 
1921 é criado oficialmente o município de Colatina e 
extinto o de Linhares. Em 1943 Linhares se emancipa de 
Colatina. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Prefeito da Cidade, Senhor GUERINO LUIZ ZANON 
e ao Presidente da Câmara Municipal, Senhor 
FRANCISCO TARCISO SILVA. Endereços: Prefeitura 
Municipal de Linhares, Prefeito GUERINO LUIZ 
ZANON, Av. Jones dos Santos Neves, nº 1292 – Centro - 
Linhares-ES, CEP: 29615-000, Câmara Municipal de 
Linhares, Presidente FRANCISCO TARCISO SILVA. Av. 
Augusto Calmon, nº 1117, Centro – Linhares-ES, CEP: 
29900-060, ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, Aluysio 
Morelato, à Av. Presidente Vargas, 157, Centro, João 
Neiva-ES, CEP: 29680-000 e aos Excelentíssimos Srs. 
Vereadores, através do Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Luiz Mazolini, à Praça Nossa Senhora do Líbano, 
S/Nº, Centro, João Neiva-ES, CEP: 29680-000 ratificando o 
apoio desta Casa de Leis às iniciativas que tenham por 
objetivo beneficiar ao povo daquele Município. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória-
ES, 20 de agosto de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PP 

JANETE DE SÁ – PSB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Juntem-se. Em discussão os Requerimentos nº  1011/2003 e 
1022/2003, idênticos, que acabam de ser lidos. 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro 
encerradas as discussões. 

Em votação os Requerimentos nº 1011 e 
1022/2003, idênticos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
REQUERIMENTOS NºS 1015/1151/1159/1160/1176 E 

1181/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados signatários, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, 
ao PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 
ITAPEMIRIM, pela Sessão Solene de entrega dos Títulos 
de Cidadão Itapemiriense, Homenagem Especial e a 
Comenda “Domingos José Martins”, a realizar-se em 07 de 
setembro do corrente ano. 

O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 
ITAPEMIRIM prestará honrosas homenagens a cidadãos 
que sobretudo elevam o nome de nosso Estado. 
Requerem ainda que do presente se dê conhecimento ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Estevão Silva 
Machado. Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE 
ITAPEMIRIM, Praça Domingos José Martins, S/N, Centro 
– Itapemirim-ES, CEP: 29330-000 

Em 1539 Pedro da Silveira estabelece sua fazenda 
perto da foz do rio Itapemirim, denominação indígena 
assim traduzida: ita – pedra; pé – caminho; mirim – 
pequeno. Com a chegada de mineradores afugentados por 
índios puris das minas de Castelo e de herdeiros de engenho 
de açúcar, a povoação logo desenvolveu-se, sendo em 1769 
criada a freguesia, em 1711, o distrito e em 27 de junho de 
1816, o município, instalado em 9 de agosto de 1816. O 
Decreto nº 53, de 11 de novembro de 1890, confirma-lhe o 
status de município. 

Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento ao povo  de Itapemirim através do Sr. 
Prefeito Alcino Cardoso, na Praça Domingos José Martins, 
s/nº, Centro – 29330-000. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA-ES, 21 de agosto de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PP 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual – PMDB 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – Líder do PSB 

ROBSON VAILLANT 
Deputado Estadual – PL 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Junte-se. Em discussão os Requerimentos nº 1015/2003, 
1151/2003, 1159/2003, 1160/2003, 1176/2003 e 1181/2003, 
idênticos, que acabam de ser lidos. 

Não havendo quem queiram discuti-los, declaro 
encerradas as discussões. 

Em votação os Requerimentos nº 1015/2003, 
1151/2003, 1159/2003, 1160/2003, 1176/2003 e 1181/2003, 
idênticos. 
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 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1016/2003 

 
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 Exmo. Senhor Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Espírito Santo Coronel 
JONACIR FIRME DOS SANTOS, pela passagem do Dia 
do Soldado. 

O Exmo. Senhor Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Coronel JONACIR FIRME DOS SANTOS, 
tem prestado relevante Serviço a sociedade Capixaba frente 
a este Batalhão. 
Requer ainda que do presente se dê conhecimento ao Corpo 
de Bombeiro do Estado do Espírito Santo. Endereço: 
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, Rua Ten. Mário Francisco Brito, nº 100, Enseada 
do Suá – Vitória-ES, CEP: 29050-420. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PP 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 1016/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTOS NºS 1020/1186 E 1256/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados infra assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vêm requererem com base no 
Art. 158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido 
o Plenário, sejam apresentados VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES, com o povo espírito-santense e 
em especial com a da  Primeira Igreja Batista de Vitória 
pela comemoração de seu centenário, a realizar-se no dia 02 
de Setembro de 2.003. 
 Pensam todos que Igreja é só para orar, e que não 
é verdade, veja o caso da Igreja Batista de Vitória, 
homenageada que nesses 100 anos de sua existência nesta 
capital além de cuidar alma de seus seguidores, se propôs 
também a cuidar da educação, não só de seus membros, 

mas de todos os que dela se servem, através do Colégio 
Americano Batista e da Faculdade Batista de Vitória, 
merecendo por tanto as homenagens deste Poder. 
 Requerem ainda, seja encaminhado as 
homenagens, cópia autêntica do nosso despretensioso 
requerimento, a pessoa do Pr. Oliveira Araújo, extensiva a 
todos os membros desta Igreja. No endereço: Primeira 
Igreja Batista de Vitória - Av. Beira Mar, 595 – Centro – 
Vitória-ES, CEP: 29.010.330. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 21 de agosto de 2003. 
 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual – PDT 

HERALDO MUSSO 
Deputado Estadual 
GEOVANI SILVA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs 1020, 1186 e 
1256/2003, anexados, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTOS NºS 1023 E 1203/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, vêm, respeitosamente 
requererem a V. Exa., ouvido o Plenário, a inserção de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES AO POVO DO 
ESPÍRITO SANTO, especialmente a PAULO CÉSAR 
BRUSQUI DE ALMEIDA, pela indicação para Presidente 
da Junta Comercial do Espírito Santo. 

Bacharel em Economia pela Universidade Federal 
do Espírito Santo, Paulo Brusqui fez Pós-Graduação “Latu 
Sensu” em Engenharia de Qualidade na UFES, Máster in 
Bussiness Administration in Finance, pelo Instituto 
Brasileiro de Mercado e Capitais – IBMES e Pós-
Graduação “Latu Sensu” em Teoria Econômica pela 
Fundação Getúlio Vargas. Na área profissional, Paulo 
Brusqui elaborou e realizou diversas atividades para o 
Conselho Regional de Economia, principalmente sua 
recuperação física, administrativa e financeira. para o 
Governo do Estado realizou análises setoriais da economia 
nacional e internacional sobre oportunidades de 
investimento, abrindo assim, as portas do Estado para novos 
investidores. Para a Assembléia Legislativa colaborou 
interpretando e realizando emendas ao orçamento do Estado 
elaborando e interpretando Projeto de Leis na área 
econômica. 
 Colaborou ainda com a Federação das Indústrias, 
com a Universidade Federal do Espírito Santo e com a 
Prefeitura Municipal da Serra. 
 Por tudo realizado, e por ter muito ainda a 
apresentar, nada mais justo do que ser indicado para a 
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Presidência da Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo, que com certeza honrará a confiança nele depositada 
pelo Sr. Governador do Estado. 
 Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento ao homenageado, no seguinte endereço: Rua 
Marechal Floriano, 688 – Maruípe – Vitória-ES – CEP: 
29043-690 e na Av. Nossa Senhora da Penha, 1433 – Santa 
Lúcia, Vitória-ES, CEP: 29.045-401. 
 
 Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – PSB 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs 1023 e 
1203/2003, anexados, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
 

REQUERIMENTO Nº 1025/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual Gilson Gomes, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. que seja 
ouvido o Plenário, a inserção nos ANAIS desta Casa de 
Leis, UM VOTO DE CONGRATULAÇÃO com o Povo 
Espírito-santense e em especial com Igreja Católica 
Apostólica Romana pelo X Congresso Estadual da 
Renovação Carismática Católica do Estado do Espírito 
Santo. 
 Requer ainda, este Deputado, que a manifestação 
desta Casa se dê ciência ao  Arcebispo da Arquidiocese de 
Vitória Dom Silvestre Luiz Scandian e ao Bispo 
Coadjutor Dom Luiz M. Villela, no seguinte endereço: 
Rua Soldado Abílio Santos, 47 – Centro – Vitória-ES – 
CEP: 29.090-000. 
 
 Sala das Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

GILSON GOMES 
Deputado Estadual 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1025/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
 

REQUERIMENTO Nº 1028/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual Gilson Gomes, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. que seja 
ouvido o Plenário, a inserção nos ANAIS desta Casa de 
Leis, UM VOTO DE CONGRATULAÇÃO com o Povo 
Espírito-santense e em especial com o Sr. Argeo João 
Uliana, Presidente da CCOOPE AVE, pela realização da 1º 
Feira Nacional do Ovo-Fenaovo em Santa Maria de 
Jetibá. 
Requer ainda, este Deputado, que a manifestação desta 
Casa se dê ciência ao  Sr. Argeo João Uliana no endereço: 
Av. Francisco Schuartz, nº 88 – Santa Maria de Jetibá/ES – 
CEP: 29.645-000. 
 
 Sala das Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

GILSON GOMES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1028/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1029/2003 

 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual Gilson Gomes, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, que seja 
ouvido o Plenário a inserção nos ANAIS desta Casa de 
Leis, Um VOTO DE CONGRATULAÇÃO com o Povo 
Espírito-santense e em especial com a pelos 79º 
Aniversário do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 
– CFA. 
 Requer ainda, este Deputado que a manifestação 
desta casa se dê ciência ao Comandante Geral da Polícia 
Militar Coronel PM Luiz Carlos Giuberti no endereço: 
Av. Maruípe, 2111 – Maruípe – Vitória, CEP: 29.045-230 – 
Espírito Santo, e ao Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento – CFA ao Ten. Cel PM Adelson Silva 
Tolentino situado a Rodovia José Sette, s/nº - Santana – 
Cariacica/ES – CEP: 29.154-200. 
 
 Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2003. 
 

GILSON GOMES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1029/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 



2829 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 18 de setembro de 2003 

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

 
REQUERIMENTO Nº 1030/2003 

 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito-Santense e em especial com o “Projeto A 
GAZETA na Sala de Aula”,  pelo trabalho de incentivo à 
leitura e a busca por informação aos alunos e professores 
das escolas conveniadas ao projeto. 

Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao homenageado no seguinte endereço: 1) Rede GAZETA 
de Comunicações – Coordenadora do “Projeto A 
GAZETA na Sala de Aula”, Cristina Barbiero de 
Moraes – Rua Chafic Murad, 902, Ilha de Monte Belo – 
Vitória/ES, CEP: 29.050-901, Caixa Postal nº 01-0275. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1030/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1032/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Federação 
Regional dos Estudantes de Direito (Fered) e o Centro 
Acadêmico Milton Murad (FDV), pela realização do IX 
Encontro de Estudantes de Direito, que acontecerá nos 
dias 04 a 06 de setembro de 2003, no auditório da 
Faculdade de Direito de Vitória. 
Requer ainda que do presente se dê conhecimento aos 
homenageados, nos seguintes endereços: 1)  FERED- Rua 
José Luiz Gabeira, 171, 402 – Barro Vermelho – 
Vitória/ES. 29.055-470. 2) Centro Acadêmico Milton 
Murad (FDV) -  Rua Dr. João Carlos de Souza, nº 779, 
Santa Luiza, Vitória – ES, CEP 29.045-910. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1032/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1033/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Cooperativa 
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel Ltda – 
COOABRIEL - , através de sua diretoria abaixo 
relacionada, pelo 40º aniversário de existência da 
Cooperativa, que foi fundada no dia 13 de setembro de 
1963 por um grupo de 38 produtores rurais, com o objetivo 
de vencer os desafios encontrados na época, relacionados 
ao café. 
 

Diretoria Executiva: 
Presidente: Antônio Joaquim de Souza Neto; 
Vice-Presidente: José Colombi Filho 
Secretário: Aldivas Mattedi 
 
Conselho de Administração: 
 
Deciano Stabenow, Eduardo Glazar, João Carlins 
Won Doelinger, José Maria Thomaz, Leonardo 
Quiuqui e Onivaldo Lorenzoni. 
 
Conselho Fiscal: 
 
Jairo Bastianello, Jamir Antônio Prata e André 
Martinelli. Suplentes: Antoninho Canal, Ennes 
Branco e Raymundo Ohnsorge 
 
Superintendente: Angela Maria Risse 

 
Requer ainda que do presente se dê conhecimento 

ao homenageado, no seguinte endereço: Cooperativa 
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel Ltda – 
COOABRIEL – Av. João 23, nº 8, Caixa Postal 57 – São 
Gabriel da Palha – ES. Cep: 29.780-000. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 21 de agosto de 2003. 
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EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1033/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTOS Nº 1034, 1183, 1301/2003. 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Cooperativa 
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel Ltda – 
COOABRIEL - , pela realização do III Simpósio Brasil 
Café Conilon – Café Conilon Brasileiro Rumo a Novos 
Mercados – I Concurso Conilon de Excelência Cooabriel - , 
que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro de 2003, no 
Ginásio de Esportes, em São Gabriel da Palha. 

Requerem ainda que do presente se dê 
conhecimento ao homenageado, no seguinte endereço: 
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel 
Ltda – COOABRIEL – Av. João 23, nº 8, Caixa Postal 57 
– São Gabriel da Palha – ES. Cep: 29.780-000. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 21 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

JANETE DE SÁ 
Líder do PSB 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs 1034, 1183 e 
1301/2003, anexados, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1037/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 

o povo Espírito Santense e em especial com a População 
de Itaguaçu, através do Prefeito José Hanstenreiter, pela 
inauguração em parceria com o Governo do Estado do 
Centro de Educação Física, anexo à escola de Ensino 
Fundamental Amanda Leite Cunha. 
Requer ainda que do presente se dê conhecimento ao 
homenageado, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal 
de Itaguaçu - Prefeito José Hanstenreiter – rua Vicente 
Peixoto Mello, 08 – Centro – Itaguaçu/ES. Cep: 29.690-
000. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 21 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1037/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1038/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Secretário 
de Estado da Agricultura, Ricardo Ferraço, pela 
iniciativa de promover um seminário temático, objetivando 
um amplo debate sobre o agronegócio no Espírito Santo 
para a consolidação do Plano estratégico da Agricultura 
Capixaba – PEDEAG. 

Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao homenageados no seguinte endereço: Secretário de 
Estado da Agricultura, Ricardo Ferraço – Rua 
Raimundo Nonato, 116, Forte São João – Vitória/ES. Cep: 
29.010-540. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 21 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1038/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
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REQUERIMENTO Nº 1040/2003. 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Associação 
de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down 
(Vitória Down), através da Diretora Presidente Lisley 
Sophia Nunes Dias, , pela realização do III Seminário 
Capixaba sobre Síndrome de Down,  que acontecerá nos 
dias 28 e 29 de agosto de 2003, no auditório do Tribunal de 
Contas. 
Requer ainda que do presente se dê conhecimento a 
Associação, no seguinte endereço: Vitória Down - 
Diretora Presidente Lisley Sophia Nunes Dias – Rua 
Maria Eleonora Pereira, 110 – Jardim da Penha – Vitória – 
ES. CEP: 29.060-180. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1040/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº 1041/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, após 
ouvido o Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo Espírito Santense e em especial com a Revista 
Class, pela qualidade da editoração, publicação e 
importância como veículo de notícias no contexto da 
sociedade capixaba, através do proprietário e jornalista 
responsável Jorginho Santos. 
Requer pois a esta Presidência, que transmita o teor deste 
ao homenageado, no seguinte endereço: Ao jornalista 
Jorginho Santos Rua José Alexandre Buaiz, 160 – Salas 319 
a 321 – Ed. London Office Tower – Enseada do Suá – 
Vitória - ES 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 22 de agosto de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Senhor  Presidente: 
 
Senhores Deputados: 
 
 Acompanhamos há muitos meses as publicações 
da Revista Class, muito bem dirigida pelo jornalista 
Jorginho Santos, cujo profissional dispensa maiores 
comentários em sua área de atuação, principalmente como 
colunista social, que há anos desempenha esse papel com 
notório destaque. 
 Por causa do profissionalismo que sempre 
demonstrou ao longo de sua atuação, o citado jornalista tem 
editado a Revista Class  que se destaca pelo padrão de 
qualidade na apresentação e pelo que através dela veicula, 
atingindo com eficácia e eficiência os fins a que se destina. 
 Não há dúvidas que a Revista Class, como 
veículo de comunicação, já se inseriu com precisão 
contexto da realidade capixaba, fazendo e sendo parte de 
nossa história através de tudo o que publica. 
 São motivos bastante, senhores deputados, para 
que em reconhecimento aos relevantes serviços que presta 
ao Espírito Santo, aprovemos voto de congratulações ao 
povo capixaba em razão da existência da Revista Class,  
por intermédio do Diretor responsável, Jorginho Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 1041/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 1045/2003. 
 

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 a SECRETARIA 
DE ESTADO DA CULTURA, na pessoa da sua secretária 
Sra. NEUZA MARIA MENDES, pela realização, nos dias 
23 e 24 de agosto, da 1º Festa da Etnias de Santa 
Leopoldina. 

Requer ainda, que da manifestação desta Casa, 
seja dada ciência à mesma, e ainda, à Coordenação de Artes 
Visuais, Coordenação de Memórias e Patrimônio Cultural e 
Natural e ao Museu do Colono de Santa Leopoldina, todos 
no seguinte endereço: Rua General Osório, nº 83, Edifício 
Portugal, Centro, Vitória, ES, CEP. 29028-900. 
 

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 1045/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTOS Nº 1046, 1092, 1109/2003. 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados signatários, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem a V. 
Exa, após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES ao 
Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e 
Calcário do Estado do Espírito Santo - SINDIROCHAS,  
pela posse da nova Diretoria. 
 Requerem ainda que do presente se dê 
conhecimento ao Ilustríssimo Senhor Presidente Àureo 
Vianna Mameri e demais membros desta Diretoria no 
seguinte endereço: Rua 25 de Março, 1/3 – 6º andar – Caixa 
Postal 450317 – Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP 
29.300-970. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA – ES, 29 de agosto de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual – PSB 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PP 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs 1046, 1092 e 
1109/2003, anexados, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº1048/2003. 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer mui respeitosamente a V. 
Exa, que seja inserido nos anais desta Casa um VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES à CETURB – GV, pela ampliação 
do projeto, “Mão na Roda”, com a apresentação de mais 
quatro veículos, para o transporte de portadores de 
deficiência física. 
 Requer ainda que este documento seja remetido, à 
todos os Funcionários, Colaboradores e Parceiros, na 
pessoa de seu Presidente, Sr. Marcelo Ferraz Goggi, no 

seguinte endereço: Rua José de Carvalho, s/n, Ilha de Santa 
Maria, Vitória – ES, CEP 29040-530. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 de 
agosto de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
DEPUTADO ESTADUAL – PPS/ES 

LÍDER DO GOVERNO 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Em votação o Requerimento nº 1048/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  

 
REQUERIMENTO Nº1085/2003. 

 
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 ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com os 
Alfaiates de nosso estado, que comemoram no dia 06 de 
setembro do corrente, o Dia do Alfaiate. 

Requer ainda que, da manifestação desta Casa, 
seja dada ciência ao Sr. Marinho,  da Alfaiataria Marinho 
– R. Henrique Ronsetti nº 101 Lj. 2. – Bento Ferreira – 
Vitória/ ES. 
 
 Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2003. 
 

RUDINHO DE SOUZA 
Deputado Estadual - PSDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o Requerimento nº 1085/2003, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, 
passa-se à fase das Lideranças Partidárias. (Pausa) 

Passo a Presidência desta sessão ao Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO 
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Líder do PPS, Sr. 
Deputado Anselmo Tose. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
pela primeira vez falamos nesta Casa no horário da 
liderança do nosso Partido, agora como  único parlamentar 
do PPS, Partido Popular Socialista no Estado do Espírito 
Santo.  
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 Neste primeiro momento queremos  registrar o 
que aconteceu nesta Casa no dia de ontem, parabenizando 
todos os Deputados presentes, os vinte e oito, e mais o Sr. 
Deputado Marcos Gazzani que estava em seu gabinete 
impossibilitado de estar presente neste plenário por um 
problema de saúde, por participarem  da sessão de 
comparecimento do Sr. Governador Paulo Hartung nesta 
Casa, uma sessão seguramente histórica, definida por 
muitos como um momento histórico e pelo próprio 
Governador como um momento mágico.  

Em anos anteriores os Governadores do Estado, 
particularmente o último, não compareciam a esta Casa 
para a sua prestação de contas, para o seu pronunciamento, 
para falar daquilo que estavam fazendo, do seu 
planejamento de governo, das suas ações,  resultados e 
expectativas e para que pudessem receber a contribuição e 
conversar com os Deputados. Não foi o que ocorreu na 
sessão de ontem nesta Casa. Foram quase cinco horas de 
debates  num nível elevado.  

Podemos dizer que ontem fizemos uma viagem 
maravilhosa pelo Estado do Espírito Santo, passando pelos 
seus problemas, pela sua história, pelas suas 
potencialidades. Nenhum ponto ficou sem discussão: 
turismo, petróleo, agricultura, chamada modernamente de 
agronegócio, fruticultura, silvicultura, segurança pública, 
saúde, educação, eletrificação rural.  

Enfim, pudemos juntos enxergar a importância 
que tem o Poder Legislativo, que, como disse o Deputado 
Cabo Elson,  é o santuário da democracia. Pudemos 
observar ontem como esta Casa pode funcionar bem, como 
aqui pode haver discussões com tranqüilidade.  

O Sr. Governador veio a esta Assembléia 
Legislativa sem tropa de choque, trouxe toda a sua equipe 
de Governo, ou seja,  Secretários, Subsecretários, Diretores. 
Achamos difícil reunir em uma reunião, em um seminário, 
em um fórum  toda a equipe de Governo, como 
conseguimos aqui ontem. Foi  um momento histórico, 
importante para todos. 
 
 O Sr. Délio Iglesias - Sr. Deputado Anselmo 
Tose, V.Exª está sendo feliz nas palavras, porque traduz 
para todos a realidade da vinda do nosso Governador a esta 
Casa de Leis. 
 A primeira vez que pisamos nesta Casa foi para 
tomar posse do nosso mandato. Mas mesmo assim não 
tínhamos conhecimento da vinda de um Governador a esta 
Casa de Leis de forma tão favorável, tão positiva como 
ocorreu ontem.  

Parabenizamos os nobres Deputados pelas 
perguntas efetuadas, que foram respondidas uma a uma, 
como um conhecedor de todas as causas, pelo Sr. 
Governador com  paciência, com tranqüilidade, mostrando 
uma política de transparência total. Isso nos deixa muito 
feliz  e honrado. 
 Hoje, ficamos muito feliz e orgulhoso por lermos 
nos jornais que o Governador Paulo Hartung se encontra na 
lista dos políticos mais sérios e honestos que esta Nação 
tem atualmente. Portanto, cabe a todos nós  seguir os passos 
daqueles que com carinho, com amor, com bom 
desempenho vêm efetuando o progresso da Nação através 
do seu trabalho. Parabenizamos o Governador Paulo 
Hartung, o vice-Governador Lelo Coimbra,  toda equipe,  
todo o secretariado,  todos os que estão compondo esse 
quadro com tanta presteza. 

Ontem, inclusive, pudemos observar com clareza 
cada Secretário apresentando uma nova dimensão de um 
crescimento fabuloso nas suas áreas, bem como uma 
economia em cada área. Isso nos deixa felizes e animados.  
 Parabenizamos também a Mesa-Diretora, que tem 
acompanhado esse trabalho do Governo do Estado, 
caminhando lado a lado. Por isso estamos tendo amplo 
sucesso nos dois Poderes. Muito obrigado pela 
oportunidade. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE - Conforme estávamos 
falando, ontem foi uma passagem pelo Estado do Espírito 
Santo. Discutimos  aqui o problema da infra-estrutura, da 
melhoria da competitividade do nosso Estado, da nossa 
economia, a necessária duplicação  da BR-101, a necessária 
construção da chamada Rodovia do Granito, no Norte do 
Estado, discutimos a importância da conclusão da drenagem 
da Baía de Vitória para que navios de maior calado possam 
entrar no nosso porto, a necessária ampliação, remodelação 
e modernização dos nossos portos para que consigam se 
manter atualizados do ponto de vista da competição 
internacional, já que o Espírito Santo é um dos Estados 
mais globalizados da Federação.  

Discutimos, na mesma linha, a importância das 
estradas vicinais para o escoamento da agricultura no 
interior do Estado, para o turismo , estradas que são 
desejadas a décadas, estradas de importante ligação entre 
alguns municípios  do Estado Assim como também 
discutimos o potencial agrícola do nosso Estado, a melhoria 
do nosso café conillon, do café das montanhas. Conforme 
lido há pouco, uma experiência no Norte do Estado 
proporcionou num primeiro momento a melhoria de 
qualidade do nosso café conillon. Enfim, foi uma passagem 
pelo Estado do Espírito Santo sem esquecer de debater 
temas importantes. 
 Queremos, aproveitando a oportunidade, mais 
uma vez lembrar a discussão do petróleo. O petróleo que 
seguramente é uma grande oportunidade  para o nosso 
Estado. Mas há toda uma preocupação daqueles que 
discutem  as questões urbanas, as questões ligadas aos 
aglomerados urbanos  no sentido de que o boom do 
petróleo não sirva tão-somente para atrair pessoas de outros 
municípios, mas que sirva para que possamos expandir a 
nossa economia, qualificar e capacitar pessoas em nosso 
Estado junto com as nossas universidades, particularmente 
com a Universidade Federal do Espírito Santo, para que 
possamos empregá-las. Da mesma forma, também existe 
toda uma preocupação com as questões relacionadas ao 
meio ambiente para que possamos prevenir danos  
ambientais, minimizar os riscos inerentes à exploração de 
petróleo em nosso Estado, preservando, como é o caso, a 
região do litoral Norte, aquele parque marinho da região de 
Aracruz, que é um parque que tem uma ligação muito direta 
com Abrolhos. 
 Sr. Presidente, Srª Deputadas e Srs. Deputados, 
discutimos questões ligadas ao funcionalismo e como foram 
importantes as palavras do governador sobre a prioridade de 
seu governo nesse primeiro ano, que é a de colocar o 
pagamento dos funcionários em dia. Alguns deputados 
questionaram os necessários reajustes salariais para que 
possa ser feita a recomposição dos salários dos servidores 
estaduais e o governador expôs claramente e disse que há 
uma perspectiva futura na medida em que se equilibra e 
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melhora o orçamento o Estado passa a ter mais recursos 
para remunerar melhor o funcionalismo estadual. 
 Ontem abordamos um assunto muito importante 
para nós deste Estado. Na pergunta que fizemos ao 
governador do Estado dissemos que é necessário o 
planejamento da ocupação das regiões de montanha, dos 
municípios serranos, passando por Domingos Martins, 
Marechal Floriano, Venda Nova, Castelo, Conceição do 
Castelo e outros. No entanto é necessário que essa ocupação 
seja feita de uma maneira ordenada para que os impactos 
naturais dessas ocupações possam ser minimizados.  

Precisamos ter infra-estrutura, saneamento, 
habitação, eletrificação, abertura de estradas mas 
preservando  esse patrimônio natural da Mata Atlântica que 
tem tudo a ver com o nosso Estado, com a nossa história e 
com as belezas naturais que são únicas e raras em nosso 
país e no mundo. Com essa preocupação podemos explorar, 
crescer preservando essas belezas, incluindo o litoral Norte 
e Sul do nosso Estado que tem riquezas de restingas, 
remanescentes de Mata Atlântica, manguezais muito rico 
como a região depois de Guarapari, Anchieta, Piuma, 
Marataizes até Presidente Kenedy, município que está 
dentro do que tem de melhor, do que foi encontrado de 
petróleo no nosso Estado.  

Presidente Kenedy vai viver um boom de 
crescimento porque muitas pessoas daquela região e de fora 
do Estado seguramente acorrerão para lá em busca de uma 
nova perspectiva, em função da exploração do petróleo. 
 Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
ao falarmos em nome da liderança do PPS, depois desta boa 
ressaca de ontem sobre a discussão do parlamento com o 
chefe do Executivo estadual, vemos nesta Casa alguns 
alunos de escolas do nosso Estado. Ontem estiveram 
presentes nesta Casa alunos do Colégio Leonardo Da Vinci 
e da Universidade Federal do Espírito Santo assistindo a 
esse debate - o que é muito bom para que possam ver e ter 
uma lição de cidadania - mostrando que os poderes podem 
se colocar direcionados e orientados em função do interesse 
público, comum da nossa sociedade.  
 Registramos também a nossa homenagem a 
capital do nosso Estado. A Deputada Janete de Sá fez o 
registro em momento anterior. Fazemos daqui uma 
homenagem a bela e jovem cidade de Vitória que 
completou no dia 8 de setembro, quatrocentos e cinqüenta e 
dois anos.  É uma cidade, como bem diz a deputada Fátima 
Couzi, que se renova e rejuvenesce a cada ano. Como 
terceira capital mais antiga do país tem um pé na história do 
Brasil que por aqui também se deu o Descobrimento do 
Brasil. Basta lembramos as capitanias, a colonização do 
solo Espírito-Santense em Vila Velha que é mais antiga do 
que a nossa capital e todo o patrimônio histórico, a Prainha, 
o Convento da Penha, aquele sítio histórico tão importante 
para a nossa história, assim também como é o sítio histórico 
da nossa cidade. 
 Essa capital, tão importante e querida para todo o 
Estado do Espírito Santo tem também seu sítio histórico na 
cidade, que infelizmente não teve o tratamento adequado ao 
longo dos últimos anos, mas que agora merece esse 
destaque pelas últimas administrações do Município de 
Vitória, com o Projeto “Revitalização do Centro”. Ou seja, 
a Capital com um pé lá no passado, mas com o pé no 
presente, compreendendo que no mundo globalizado tem 
valor aquele que valoriza a sua própria história, aquele que 
preserva as suas tradições. 

 Achar que para se incorporar ao mundo 
globalizado é se tornar igual aos outros é uma bobagem. É 
muito bom ver os nossos jovens e alguns devem ter tido a 
oportunidade de assistir, como nós, ontem à noite e agora, 
no Jornal Hoje, na TV Globo, o cuidado que os italianos 
estão tendo com a restauração daquela bela escultura, a 
“Estátua de Davi” de Michelângelo, que está completando 
quinhentos anos. Estão há alguns anos discutindo quem  e 
como será feita a restauração da peça. Vejam o valor que 
eles dão.  
 São mais de um milhão e seiscentas mil pessoas 
por ano que visitam aquela belíssima escultura, que é um 
patrimônio da humanidade. E nós aqui, muitas vezes 
desprezamos a nossa história, aquilo que temos de melhor. 
 Ninguém faz bem no presente e se coloca 
estrategicamente no futuro se não traz consigo todas as suas 
tradições e a sua história. E essa é   Vitória, uma  Cidade 
que tem esse pé no passado. 
 No Centro da Cidade podemos ver a iniciativa dos 
próprios moradores e comerciantes daquela região, 
restaurando suas fachadas. Não reformando, não 
destruindo, mas  preservando aquela história e cada vez 
mais a Cidade se colocando com um pé no presente e outro 
no futuro. 
 Podemos dizer que no nosso País, Vitória, 
seguramente talvez seja a Cidade mais preparada para esse 
momento novo que vive a humanidade, que é o mundo 
globalizado. 
 
 O Sr. José Esmeraldo - Queremos parabenizar 
V.Ex.ª pelo pronunciamento. Recentemente tivemos a 
oportunidade de nesse microfone de aparte falar sobre um 
assunto que incomoda os moradores de Bento Ferreira. 
Hoje para nós é uma felicidade muito grande estar 
aparteando V.Ex.ª que já foi Secretário Municipal de Saúde, 
e realmente foi um grande secretário, mas lamentavelmente, 
na região de Bento Ferreira – estamos falando nesse assunto 
pela terceira vez – existe um prédio que é  da  Empresa 
Encol que está abandonado. Vemos que a Secretaria de  
Saúde não está fazendo nada com relação à questão dos 
mosquitos.  
 Naquele local está havendo uma proliferação de 
mosquitos, uma coisa enorme. Temos certeza de que é do 
interesse de V.Ex.ª resolver o problema. Já fizemos esse 
apelo ao Secretário Municipal de Saúde, que inclusive é 
vereador do Município de Vitória, para que mande fazer a 
limpeza daquele terreno que é uma vergonha. E se tiver  
cadeado com corrente, que sejam quebrados.  O que não 
pode é a população do Bairro Bento Ferreira, que são mais 
de oito mil moradores, ficarem sujeitos a um surto de  
Dengue. Isso vai acontecer. 
 Estamos nesta Casa de Leis como Deputado, 
fazendo um apelo ao Secretário de Saúde para que mande, 
com urgência, urgentíssima resolver esse problema: a 
limpeza do terreno; mande verificar as caixas porque é 
inadmissível que um bairro tão importante, central, esteja 
sofrendo de tanto ataque de mosquito. Vai aumentar, não 
temos dúvida nenhuma. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – Obrigado, Sr. 
Deputado José  Esmeraldo. Temos certeza de que a 
competente equipe de saúde municipal de Vitória está nos 
ouvindo e seguramente tomará as providências. 
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Continuamos falando de alguns indicadores da 
Cidade de Vitória, porque é bom falar e mostrar resultados, 
dizer o que  foi feito, aproveitando mais uma vez a presença 
dos estudantes da Escola Manoel Melo Sobrinho, do 
Município de Cariacica, que estão nos assistindo. Vitória 
tem o menor índice de mortalidade infantil dentro das 
capitais brasileiras e  uma das menores dentre as cinco mil e 
setecentas cidades que tem o nosso País. 
  Temos o melhor índice de  área verde por 
habitante do País. Ou seja, podemos considerar Vitória uma 
Cidade verde, considerando que  temos no centro da nossa 
Cidade o nosso patrimônio histórico mais importante, o 
Parque da Fonte Grande, que está sendo adaptado com  o 
seu plano de manejo para a visitação. Quem não  o conhece 
poderá verificar que tem três mirantes com imagens 
belíssimas de todos os municípios, incluindo a própria 
capital. O Parque tem duzentos e dezessete hectares de 
remanescentes da mata atlântica.  
 Temos também aqui uma melhor eficiência 
energética do País, a Cidade de Vitória. Aliás, falando em 
verde, hoje, a partir das 19h, teremos a abertura da Feira do 
Verde que é um dos momentos mais importantes da 
discussão das questão  ambientais do nosso Estado. 
 Então, mais uma vez convidamos os estudantes e 
a todos os que estão ao vivo na TVE e na TV Assembléia 
nos assistindo, a Feira do Verde será no Parque da Pedra da 
Cebola. 
 Aproveitamos para dizer dos parques 
maravilhosos que tem a nossa Cidade: o Horto de Maruipe, 
que era uma área de esgoto  a céu aberto e lixo. E hoje é um 
Parque belíssimo, da mesma forma como é o Parque da 
Cebola, que era um local abandonado, e que hoje é um dos 
Parques mas bonitos deste País. 
 Apesar de termos nascido no Município de 
Castelo, no Caxixe Quente. O  Sr. Governador  Paulo César 
Hartung Gomes disse ontem nesta Casa de Leis, que visitou 
o Forno Grande, de onde se vê o Vale do Caxixe, que é um 
dos Vales mais bonitos deste Estado. Mas, morro na Cidade 
de Vitória, há cerca de  vinte anos, local onde estudei e me 
formei em medicina pela Ufes e tenho uma paixão muito 
grande por esta Cidade.   
 Os exemplos da Cidade de Vitória que hoje são 
referência para o Brasil e para o mundo é motivo de muito  
orgulho para a nossa população. Que caminhemos nesse 
sentido, ajudando ao Governo do Estado, inspirando outros 
Municípios que estão nessa mesma trilha, para que 
possamos ter um Estado da altura do que queremos. 
 Esse movimento de  mudança que está 
acontecendo nos Poderes Legislativo e no Executivo, 
insistimos em dizer, que vai se consolidar a partir do 
momento em que tivermos gestões municipais 
conseqüentes, hesitosas, que pensem fundamentalmente no 
interesse comum, no interesse maior da nossa sociedade 
capixaba.  
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (REGINALDO 
ALMEIDA) – A Presidência registra, com satisfação, a 
presença dos alunos da Escola Manoel Melo Sobrinho, do 
Município de Cariacica, prestigiando esta sessão, 
acompanhados dos Professores orientadores Srs. Deputados 
Bruno Poncio Leite, Alana, Mara Gonçalves e Otoniel 
Rocha. 
 Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. 

 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) - 
Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, passa-se 
à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo  a palavra ao Sr. Deputado Gilson 
Amaro, com um crédito de 6min., da sessão anterior 
 
 O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
ouvimos atentamente o discurso do Sr. Deputado Anselmo 
Tose, falando de tudo o que aconteceu nesta Casa de Leis 
ontem, com a vinda  do   Sr. Governador  Paulo César 
Hartung Gomes  e das belezas do nosso Estado do Espírito 
Santo. 
 Realmente precisamos preservar a nossa história e 
tudo aquilo que temos ainda em cada município.  
 O que nos faz assomar a esta tribuna, é que ontem 
sentimos que  o  Sr. Governador  Paulo César Hartung 
Gomes  está no caminho certo. E que o Estado do Espírito 
Santo terá um avanço muito grande na administração 
pública. 
 Fizemos uma pergunta ontem ao  Sr. Governador  
Paulo César Hartung Gomes, que trazemos conosco. Outro 
dia assistimos a um debate sobre a segurança pública de 
presídios e o Secretário de Estado da Justiça disse que um 
preso custa dois mil reais para os cofres do Estado. Isso nos 
deixou preocupados. Observando esse custo de dois mil 
reais para cada preso que temos hoje em nossos presídios, é 
de se preocupar. Pois na crise em que vivemos hoje, o 
salário de um professor e do  próprio policial que vive nas 
ruas nos defendendo e fazendo com que possamos ter uma 
vida mais segura não chega a esse valor. 
 Ontem, na fala do Governador, sentimos que 
houve  interesse de que devemos mudar, se construirmos 
presídios descentralizados e o levarmos  para o interior do 
Estado, poderemos ter presídios com mais segurança. 

Há diversos tipos de criminosos, como aqueles 
que praticam um crime num determinado momento e  logo 
depois arrepende-se  do ato que cometeu. 
 Não é justo que se traga um detento de Itaguaçu, 
Itarana ou Santa Teresa, para que ele venha pagar sua pena 
na Casa de Detenção  de onde  sairá  levando para sua terra 
tudo  aquilo que aprenderá no presídio com criminosos que 
não tem mais solução, que não têm como conviver mais 
com nossa sociedade. 
 Se construirmos presídios  descentralizados e 
levarmos para o interior, acreditamos que teremos despesas 
menores. No nosso entender o próprio preso no interior tem 
como prestar serviços para a comunidade, tem como tratar 
da sua família, não tendo oportunidade de aprender aquilo 
que acontece hoje em nossos presídios. 
 Observamos que têm pessoas que são de bem e 
que de repente cometem um delito, um erro em sua vida. 
Essas pessoas  vão parar no meio de presos de todos os 
tipos, bandidos, assaltantes, deixando a comunidade de 
onde ele saiu  em desespero, pois quando ele voltar pode 
estar  preparado para a marginalidade. 
 Há uma forma de diminuir o custo e de  ajudar 
melhor  os nossos presos. Voltaremos a este assunto ainda 
hoje. Como o Governador disse ontem, temos que discutir 
esse problema e acreditamos que a solução será 
descentralizar os presídios e fazer com que cada preso 
cumpra sua pena de acordo com seus atos. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Concedo a palavra à Srª Deputada Fátima Couzi. (Pausa) 
 Ausente, concedo- a  ao Sr. Deputado Helder 
Salomão. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srª Deputada, 
e aqueles que nos acompanham nas galerias desta Casa e 
em suas residências pela TV Assembléia e pela TVE, 
queremos fazer uma denúncia grave nesta Casa, que foi 
formulada pelo Sindicado dos Trabalhadores na Indústria 
de Fiação e Tecelagem da Grande Vitória-ES.  
 Faremos a leitura, na íntegra, da denúncia 
protocolada dia 15 de setembro de 2003, na Polícia Federal 
do Estado do Espírito Santo.  
 Assim diz a denúncia:  
 

“O SINDITEXTIL – 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Fiação e Tecelagem da 
Grande Vitória, situado na rua 
Deocleciano de Oliveira, 59, Centro, 
Vitória, ES, vem respeitosamente a 
Vossa Senhoria denunciar os seguintes 
fatos: 

Fato público e notório tornou-
se a ocupação pacífica da fábrica pelos 
trabalhadores desde o dia 23 de agosto 
de 2003, na finalidade exclusiva de 
proteger o parque industrial que foi 
objeto de Ação Cautelar de Arresto nº 
949, que tramita na 6ª Vara do Trabalho 
de Vitória. 

As ameaças de depredação do 
patrimônio, mediante desmonte e 
retirada clandestina das máquinas, em 
finais de semana e de madrugada, contra 
a ordem do Magistrado que determinou 
o lacre, foram inclusive objeto de 
denúncia junto ao Ministério Público do 
Trabalho que, na pessoa do Procurador 
Dr. Valério, de tudo deu notícia ao Juízo 
da 6ª Vara do Trabalho de Vitória. 

Ocorre que mesmo após a 
apreensão de várias armas ilegais, já 
operada por essa Polícia em 23 de junho 
do corrente, o representante da empresa 
Sr. Guilherme Turqueto permanece na 
prática do mesmo crime, e vem 
mantendo uma equipe irregular formada 
por “ seguranças” desqualificados e 
armados com revólveres e espingardas, 
especialmente durante a noite, de modo 
ostensivo, na presença dos 
trabalhadores,  inclusive com disparos 
de tiros contra o restaurante onde os 
trabalhadores estão acampados.  

Nestes motivos requeremos 
providência urgentes para impedir o 
prosseguimento destes crimes, que 
podem inclusive resultar em fato típico 
mais grave como lesões corporais ou 
homicídio, até porque muitos dos 

seguranças não têm porte de arma, 
tampouco treinamento específico.” 
Nestes termos, espera deferimento com 
a notificação das autoridades 
competentes. 
 
Vitória, 15 de setembro de 2003.  

 
Lucinete Correia Nascimento, Diretora 

Jurídica do Sinditextil. 
 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
fizemos questão de fazer a leitura desta denúncia, 
protocolada ontem na Polícia Federal e na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, na íntegra, porque se trata de 
fato que pode ter conseqüências mais graves. Lembramos 
que temos em mãos um inquérito instaurado pela Polícia 
Federal no dia 23 de junho deste ano, no qual foram 
colhidos os depoimentos de várias pessoas que naquela 
época atuavam como seguranças na Braspérola - Srs. 
Genário Schulthais, Daniel Gonçalves Ribeiro e Armando 
Schuthais. 
 Essas três pessoas depuseram na Polícia Federal e 
comprovaram, confirmaram que prestavam segurança à 
empresa Braspérola sem nenhuma vinculação com 
nenhuma empresa, ou seja, atuando irregularmente como 
segurança. O interessante é que naquela oportunidade, em 
junho deste ano, as armas que lá estavam de posse dos 
seguranças foram apreendidas pela Polícia Federal; está 
aqui nos autos do inquérito instaurado. 
 O que nos estranha e nos assusta é que depois da 
Polícia Federal ter aberto inquérito, depois de ter 
investigado, constatado e apreendido as armas, novamente 
os atuais donos da Braspérola contrataram pessoas 
desqualificadas, irregularmente, que portam armas dentro 
daquela fábrica, sem nenhuma autorização, sem nenhuma 
legalidade. E esse é um fato grave que foi denunciado 
novamente ontem à Polícia Federal. 
 Os trabalhadores que ocuparam a Braspérola 
querem emprego, querem que a empresa volte a funcionar.  

Os donos atuais ficaram ricos, pois criaram uma 
empresa chamada Braslinho, empresa de cartório, que 
recebeu todo ativo, todo fruto produzido pelos 
trabalhadores, deixando para a Braspérola apenas o passivo, 
a dívida. Foi uma jogada de cartório para fugir dos 
compromissos com os trabalhadores e com a sociedade 
capixaba. 
 Queremos registrar, mais uma vez, que ficamos 
feliz com a resposta do Governador do Estado e com a 
atenção que deu ao movimento na semana passada. Já nos 
reunimos com os trabalhadores, com o Governo e, semana 
passada, reunimo-nos com o representante da empresa 
francesa Vivalin, Sr. Celso Vinhas, representante legal da 
empresa no Estado. 
 Os encaminhamentos estão sendo tomados. 
Esperamos que o Estado continue firme, determinado, 
precisamos desalojar essa gente que hoje detém 
majoritariamente as ações da Braspérola, que não querem 
acordo, querem propina.  

Denunciamos que a Srª Maria José, acionista 
majoritária, pediu o valor de dois milhões de dólares de 
propina para assinar o acordo com o grupo francês Vivalin, 
que quer fazer a empresa voltar a funcionar. Vamos repetir: 
A Srª Maria José pediu de propina dois milhões de dólares, 
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para colocar a sua assinatura no acordo que permitiria o 
retorno à produção na empresa Braspérola. Essa Senhora 
não tem sensibilidade, não tem o mínimo de dignidade. 
 Esperamos e acreditamos que a presença do 
Governo nas negociações, a participação do Governo do 
Estado nas negociações coloque essa mulher contra a 
parede, fazendo com que ela deixe de ser arrogante. E se 
não ceder por bem, cederá por mal, porque usaremos todos 
os caminhos necessários. O Governo foi acionado, deu a 
sua resposta, o povo precisa de trabalho, o Espírito Santo 
precisa da Braspérola funcionando, uma empresa que 
gerava no auge da produção cerca de mil e novecentos 
empregos diretos, e na crise final gerava setecentos 
empregos. O Espírito Santo precisa dos empregos da 
Braspérola. O Brasil precisa da Braspérola, assim como o 
Município de Cariacica. Não vamos arredar pé. E que essa 
mulher saiba que enquanto não descer do pedestal não a 
deixaremos quieta, porque queremos emprego para o povo 
do Espírito Santo. Não ficaremos de braços cruzados para 
essa gente que acha que pode ganhar dinheiro sem fazer 
nada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Vereza. 
(Pausa) 
 Ausente, concedo-a a Srª Deputada Sueli Vidigal. 
 
 A SRª SUELI VIDIGAL – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, assomamos a esta tribuna nesta tarde para falar 
um pouco dos projetos sociais desenvolvidos na Secretaria 
de Promoção Social durante os cinco anos e meio em que 
estivemos à frente daquela Pasta.  

Sabemos que não se chega sozinho a lugar 
nenhum. O fruto da Secretaria de Promoção Social, bem 
como o bom fruto das administrações do Prefeito Sérgio 
Vidigal, da gestão anterior e desta gestão, vieram de um 
trabalho de equipe, com bons técnicos. 

Falaremos um pouco do Projeto Serra Cidadã, que 
nasceu através das necessidades, da carência do Município 
da Serra, na administração de 1998, na Secretaria de 
Promoção Social, com o envolvimento das Secretarias de 
Turismo, Saúde, Educação, Obras, Serviços, Planejamento, 
Direitos Humanos, Meio Ambiente, Finanças, Promoção 
Social, e a Sedir. 
 Na verdade o objetivo desse projeto piloto no 
Estado, copiado pela nossa Capital e por outros 
municípios... É bem verdade que a atual administração da 
Serra tem desenvolvido projetos, não só na área social, mas 
também na área de Segurança e outras áreas, propiciando 
para que outros municípios possam estar copiando esses 
projetos, porque o que é bom é para ser copiado. 
 Esse projeto da Secretaria de Promoção Social 
atende a sessenta e cinco bairros, porque é um projeto 
arrojado, um grande projeto. Na verdade, quem se beneficia 
dele normalmente são os bairros mais populosos da cidade 
da Serra, chegando a atender sessenta e cinco bairros, os 
mais carentes do Município, detectados através de 
pesquisas. Já atingimos cerca de dois milhões e meio de 
atendimentos. É um projeto que começou em 1998, mas já 
teve uma nova roupagem. Funcionava normalmente aos 
sábados, uma vez por mês. Hoje, o projeto já é instalado 
dentro dos bairros. Ele permanece no bairro durante quinze 
dias, com todas as secretarias afins trabalhando naquele 

bairro - Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente 
- e proporcionando ao cidadão do Município da Serra, 
morador do bairro, todos os serviços - de atendimento 
médico, de atendimento odontológico, de emissão de 
Carteira de Trabalho, de emissão de documento de 
identidade, de emissão de CPF, de emissão de Título de 
Eleitor, de corte de cabelo, de atividades culturais, de 
teatro, de artesanato, de atividades educacionais, de 
prestação de serviços nos bairros, como limpeza, 
manutenção, desobstrução de redes subterrâneas, tapa-
buracos, dentre outros. 
 É um serviço que além do atendimento médico e 
odontológico, também tem o atendimento oftalmológico, no 
qual o cidadão além de fazer sua consulta, sai com seu 
óculos. 
 Nesta oportunidade, convidamos os nossos 
Colegas desta Casa para participarem conosco dessa grande 
festa do social. Inclusive, o Sr. Deputado Edson Vargas, da 
Serra, teve a oportunidade de conhecer o projeto e de 
prestigiar-nos com a sua presença.  
 Investir no social, investir no cidadão, 
melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes, 
melhorando a qualidade de vida de nossa população é 
contribuir para que, além de educar o povo, combater a 
violência que assola não só o Município da Serra, mas o 
nosso País. 
 Há também os atendimentos primordiais às 
mulheres, aos trabalhos que são feitos na Secretaria de 
Promoção Social. É bem verdade que hoje estamos nesta 
Casa de Leis e o que nos trouxe a esta Casa foi o trabalho 
desenvolvido à frente daquela Secretaria. 
 O Município da Serra tem um crescimento anual 
em torno de 4,5 por cento; o Estado cresce 2,5 por cento ao 
ano, e o Brasil 1,4 por cento. Logo, o Município da Serra 
merece e requer uma maior atenção na questão das políticas 
sociais implantadas naquela cidade. 
 Estamos inovando na questão da segurança 
pública, onde a parceria da atual administração com o 
Governo do Estado tem sido pública e notória. Será 
aprovada uma escala especial em que a atual administração 
pagará 150 homens para que possam dar cobertura na 
segurança de nossa cidade. 
 Queremos registrar o trabalho “Serra-Cidadã” e 
convidar os Srs. Deputados para conhecer nosso trabalho. 
 
 O Sr. Sérgio Borges – Parabenizamos V.Exª pelo 
trabalho que relatou dessa tribuna. A prova disso é que 
V.Exª é uma Deputada eleita pelo povo da Serra. 
 
 A SRª SUELI VIDIGAL – Obrigado, Deputado. 
Sempre dissemos o seguinte: quando a gente trabalha, a 
população reconhece. E é com essa proposta que estamos 
nesta Casa de Leis. 
 
 O Sr. Délio Iglésias – Aproveitamos a 
oportunidade para parabenizar a nossa querida cidade da 
Serra, a administração municipal do Prefeito Sérgio Vidigal 
e o honroso convite para participar do desfile que tivemos 
lá junto com os desbravadores , os aventureiros e as escolas 
que promoveram aquele momento especial, resgatando para 
a Serra aquele lindo desfile de 07 de setembro. Demos a 
nossa contribuição estando presente, juntamente com o 
Deputado Federal Carlos Humberto Manato, que estava no 
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palanque representando o Prefeito, pois S. Exa. tinha 
atividades previamente agendadas.  

Ficamos muito feliz ao ver a cidade bem 
organizada, muito limpa, um trabalho especial para quem é 
especial como o prefeito Sérgio Vidigal, até pela maneira 
como vem tratando as áreas recreativas, proporcionando ao 
povo um momento de lazer e gerando tantas coisas boas 
para a Serra. 
 Ficamos feliz de saber que a Serra tem grandes 
representantes como V. Exa., os Srs. Deputados Edson 
Vargas e Luiz Carlos Moreira e outros. V. Exa. está de 
parabéns pelo desempenho nesta augusta Casa de Leis, 
representando assim o prefeito Sérgio Vidigal. 
 
 A SRA. SUELI VIDIGAL – Para finalizar, 
agradecemos as palavras do Sr. Deputado Délio Iglesias e 
aproveitamos a oportunidade para parabenizar a Sra. 
Gabriela Ronchi pelo primeiro lugar no Prêmio Capixaba 
de Jornalismo, categoria jornal impresso, e o Sr. Bruno 
Dalvi pelo terceiro lugar na categoria radiojornalismo. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE)- 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson Vargas, líder do 
PMN. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, 
iniciamos semana passada, no Município de Nova Venécia, 
um importante debate, uma importante discussão acerca de 
uma peça encaminhada para esta Casa no mês de agosto, 
uma peça por demais desconhecida pela população em 
geral. Trata-se do PPA. O que é PPA? É o Plano Plurianual. 
Isso quer dizer que é o projeto, são as metas, são as ações 
do governo para os próximos quatro anos.  

O Governo do Estado pela primeira vez dividiu o 
PPA em microrregiões. A discussão em torno do PPA foi 
feita através da divisão do Estado em microrregiões e, 
conseqüentemente, aquilo que foi incluído no PPA. Ou seja, 
as metas e os planejamentos de governo para os quatro anos 
foram discutidos inicialmente com a sociedade e depois 
incluídos no PPA pelo Governo, através dessas 
microrregiões.  

Então semana passada, no último sábado, em 
Nova Venécia, estivemos debatendo com a comunidade 
local, com o prefeito da região, os vereadores, as lideranças 
locais acerca desta peça importante que é o PPA. 
 Esse debate prossegue uma vez que dezessete 
municípios serão alcançados por essa discussão, por esse 
debate, ou melhor, não dezessete municípios mas dezessete 
debates que ocorrerão nas diversas regiões. Em alguns 
municípios, como Vitória, o debate será feito por duas 
ocasiões. 
 Na próxima sexta-feira estaremos no Município 
de Ibitirama, às 19h30min, na Câmara de Vereadores, 
discutindo com aquela comunidade, com o prefeito da 
região os projetos que o governo do Estado tem para aquele 
importante setor da atividade econômica e social do nosso 
Estado. 
 No próximo sábado, às 9h, estaremos no 
Município de Afonso Cláudio, debatendo não só com os 
moradores daquele município mas também com os demais 
prefeitos da região sobre os projetos que o Governo incluiu 

no PPA para os próximos quatro anos, plano que será 
objeto de apreciação desta Casa. 
 Na segunda-feira estaremos em Itarana quando, 
da mesma forma, discutiremos o PPA naquele importante 
município. 
 Em todos esses encontros percebemos que 
existem discussões específicas para cada região. Muitas 
vezes aquilo que é bom para Ibitirama não é exatamente 
aquilo que é essencial para Afonso Cláudio. Alguns dos 
problemas são comuns, mas são priorizados por cada região 
de acordo com a sua realidade. Mas há alguma coisa que é 
comum a todos os municípios capixabas, que é comum a 
todas as famílias capixabas: o flagelo das drogas. As drogas 
têm se constituído no terror para as famílias, como uma 
situação de incômodo. Às vezes nos sentimos impotentes 
ante o crescimento, a escalada das drogas. 

Quando dizemos isso não estamos nos referindo 
àquelas pessoas abastadas, com recursos financeiros que 
por uma opção de vida admitiram o uso das drogas. Elas 
certamente sofrerão as conseqüências, mas dificilmente 
atingirão a outros. A grande desgraça do submundo das 
drogas é aquela que alcança as crianças, as periferias, as 
comunidades carentes. E a ausência do poder público faz 
com que as drogas às vezes se tornem instrumentos de 
recursos financeiros, de sustento para algumas famílias, e a 
via de conseqüência disso são crianças sendo usadas de 
forma triste, de forma lamentável para mais tarde serem 
arrastadas para o mundo do crime. As cadeias estão 
superlotadas. Crianças estão sendo assassinadas nas nossas 
comunidades. 

Há dez anos temos trabalhado na recuperação de 
dependentes químicos. Na Serra temos o Centro de 
Recuperação Cidade Esperança, que já acolheu e recuperou 
centenas de jovens do submundo das drogas. E temos a 
tristeza de receber o choro de uma mãe desesperada, porque 
quer uma vaga no centro de recuperação, e muitas vezes 
não temos como atender a essa demanda. Faltam no Estado 
do Espírito Santo instituições públicas que abriguem 
jovens, crianças, adolescentes, adultos, velhos, pessoas que 
um dia enveredaram-se pela desgraça da droga, da cachaça, 
tornaram-se alcoólatra, ganharam a mendicância, ganharam 
as calçadas e muitos ganharam o caminho da criminalidade.  
 Temos centenas de depoimentos de jovens, alguns 
que ao enveredarem pelo caminho do crime jamais 
conseguiram voltar atrás. A triste sina foi a vala, foi o 
assassinato a sangue frio de marginais e traficantes que não 
perdoam. Deputado Euclério Sampaio, V.Exª conhece por 
ter atuado muito tempo na Polícia Civil e sabe que há uma 
coisa que o traficante não perdoa: é o não pagamento da 
dívida. Na verdade, eles levam as crianças a se tornarem 
viciadas , depois  são brutalmente assassinadas, porque não 
conseguem se desvencilhar  do caminho das drogas e 
acabam entrando pelo caminho do crime para sustentá-la.  
 Lamentavelmente  os governos  que  passaram 
pelo Estado do Espírito Santo nunca tiveram preocupação 
com as milhares e milhares de famílias que sofrem com 
essa triste realidade. Ás  vezes muitos políticos ganharam a 
mídia nacional,  passaram  por esta Casa  e não deixaram  
uma marca sequer que pudesse apontar um caminho novo 
na história dos milhares e milhares que sofrem com essa 
desgraça que tem assolado as famílias, porque estão 
preocupados tão-somente na manutenção de pequenos 
projetos pessoais em detrimento de projetos de governo. 
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 Queremos que com a discussão do PPA isso 
ganhe as ruas, ganhe corpo, Deputada Sueli Vidigal. E com 
o apoio de todos os Srs. Deputados, incluamos nesse PPA 
programas  que possam dar esperança a milhares de 
famílias que estão sofrendo ao ver seus filhos indo a passos 
largos para o caminho das drogas e pelo caminho da morte. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR.  PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srªs. 
Deputadas, Srs. servidores desta Casa, Srs. profissionais de 
imprensa, a todos que nos assistem boa-tarde. 
  Sr. Deputado Edson Vargas, parabenizamo-lo 
pelo discurso de V.Ex.a Até parece que V.Exª tinha 
conhecimento do  discurso que faremos daqui a instantes,  
que é sobre a questão do tráfego de drogas. Realmente 
V.Exª tem razão, mas é um pouquinho pior. 
 Perguntamos: quem são e onde estão os  grandes 
fornecedores de drogas do Estado do Espírito Santo? Quem 
são, Srs. Deputados os traficantes que abastecem as bocas 
de fumo da Grande Vitória? Prestem a atenção: não estou 
perguntando sobre os aviõezinhos que estão nos bairros 
humildes da periferia passando drogas. Não quero saber 
daquele traficantezinho que ao ser preso pela polícia é logo 
substituído  por outro. Quero saber nobres Deputados, 
jornalistas e a todos que nos ouvem, do mega traficante que 
nunca aparece nas páginas policiais, mas nas colunas 
sociais.  

Srs. Deputados César Colnago e Edson Vargas, 
esse é um assunto muito importante para a sociedade 
capixaba. É preciso que as Polícias Federal, Civil e Militar  
no Espírito Santo se reúnam num trabalho de inteligência 
para identificar e localizar esses megas traficantes que estão 
disfarçados de pessoas de bem. São eles a causa de tantas 
mortes e violência que tornam o Estado do Espírito Santo, 
principalmente na Grande Vitória,  e a Capital mais 
violentos do país.  

Espanta-me contudo, Srs., que até hoje não se 
movam os órgãos afins para um trabalho efetivo no 
combate  aos grandes traficantes.  

 
O Sr. Helder Salomão - Agradeço o aparte, Sr. 

Deputado Euclério Sampaio . Queremos  dizer que nosso 
Estado só tem uma chance mesmo de dar certo e de retomar 
seu crescimento, seu desenvolvimento, sua imagem no 
cenário nacional, que é continuar nesse combate implacável 
ao crime organizado. Se hoje  há  um impedimento para que 
o nosso Estado seja melhor, é a existência do crime 
organizado que é o principal responsável pelo tráfico de 
droga e pelos desmandos gerados nesta Capital nos últimos 
anos. 

Parabenizamo-lo pelo pronunciamento e  a nossa 
tarefa é a de continuar firme nessa luta contra o crime 
organizado.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Agradecemos 

o aparte, Sr. Deputado Helder Salomão, mas este assunto é 
de fundamental importância para o nosso Estado. 

 Sr. Deputado Cabo Elson, V.Ex.a que representa 
uma instituição temos a certeza de que vai compactuar com 
nosso discurso, porque a polícia é por demais  aviltada 
nesse segmento. Se eles forem combatidos,  com um 
trabalho sistemático das polícias, identificando-os, 
flagrando-os, monitorando-os e a justiça mantendo-os no 
calabouço,  nosso quadro de violência vai mudar. 

Não é de hoje que ouvimos os técnicos, as 
polícias, enfim, todos dizerem que as drogas são as 
principais causas  da morte de muitos jovens. Por que será 
que ainda não houve uma ação eficaz nesse sentido? Por 
que será que não se movem para caçar essa turma de 
bandidos do mega escalão do tráfico de drogas e muito 
organizada do crime? 

Queremos convidá-los, Srs. Deputados,  a 
montarmos uma frente parlamentar de combate ao tráfico  
de drogas ou ampliar a já existente sob a Presidência do 
nobre Deputado Reginaldo Almeida.  

Participei na manhã desta segunda-feira de uma 
importante audiência pública da Frente Parlamentar de 
Combate às Drogas. Momentos interessantes em que 
pudemos ouvir muitos segmentos ligados ao combate às 
drogas, no tratamento de drogados e outros. 

Enfim, Sr. Deputado Reginaldo Almeida , uma 
brilhante idéia de se criar a Frente Parlamentar de Combate 
às Drogas  da qual  S.Exa. é Presidente . Mas precisamos 
combater as causas.  

Não podemos permitir, Sr. Deputado Cabo Elson 
- V.Exa. que tem demonstrado  ser um parlamentar arrojado 
e preside a Comissão de Segurança desta Casa – que o 
Espírito Santo  seja a Colômbia capixaba. Não podemos 
permitir que os morros da nossa querida Ilha  e também de 
todos os municípios  que compõem a Grande Vitória se 
transformem  em domínio pleno dos traficantes, como 
acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aliás, muitos 
morros por aqui já  estão no domínio dos traficantes.  

 
O Sr. Cabo Elson - Sr. Deputado Euclério 

Sampaio, hoje  a maior causa da violência que assola o 
Estado do Espírito Santo é, indiscutivelmente, as drogas. 
Portanto, 85% das pessoas assassinadas têm como 
conseqüência  o tráfico de drogas. Temos que arrumar um 
meio  de combater ferrenhamente ou diminuir a onda  que o 
tráfico de drogas está causando no Espírito Santo.   
 Informamos que no Espírito Santo não se tem 
refinaria de cocaína, nem plantação de maconha e nem 
fábricas bélicas para fabricar armas.  Mas temos tudo isso: 
cocaína, maconha e armas com fatura. A arma vem de 
Miami, passa pelo Paraguai e chega ao Brasil.  A maconha 
vem da Bolívia; a cocaína vem da Colômbia, está passando 
tudo pela fronteira. E alguma coisa está errada. Alguém que 
deveria estar combatendo, talvez  esteja contribuindo 
porque a chegada da droga ao nosso Estado é muito difícil. 
Então, alguém está falhando, temos de procurar ser mais 
ferrenhos na questão do combate à droga porque estamos 
perdendo a nossa juventude e a dor de perder um filho só 
sabe quem tem um filho drogado que já teve a vida ceifada 
devido ao trafico de drogas.  V.Ex.a tem o nosso apoio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Nesta semana 
ficamos sabendo que a polícia subiu ao morro, próximo ao 
bairro Grande Vitória, na Grande São Pedro e foi recebido a 
bala. Um morro na Grande Santo Antônio, onde há uma 
polícia interativa modelar. Mas infelizmente em um local 
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bem próximo ao pé do morro onde funciona o movimento 
bem conhecido o local, onde a droga rola solta  e não se põe 
fim naquilo. 
 Não adianta, na verdade, ficarmos falando das 
pequenas bocas de fumo, que são inúmeras nos morros e na 
planície da Grande Vitória e bem conhecida das polícias 
que às vezes atacam ferrenhamente as tais e noutros tempos 
as toleram. É preciso que, com urgência, haja uma ação 
efetiva, revestida de um trabalho meticuloso, bem 
elaborado de inteligência policial e vontade política dos 
órgãos ligados à segurança pública, ao Judiciário e ao 
Ministério Público e ao Parlamento para que sejam 
identificados na Grande Vitória e no interior do Estado e 
onde for preciso, quem são os grandes traficantes, os 
fornecedores de drogas do Espírito Santo e caçá-los sem 
tréguas. 
 Se não houver competência da policia local para 
tanto, façamos uma campanha para que o governo federal, 
que já está presente no combate ao crime organizado, 
auxilie o Espírito Santo nesta tarefa.. Mas acreditamos que 
a nossa polícia seja competente. 
 Não vamos falar só hoje sobre esse assunto. 
Estamos solicitando nossa assessoria para providenciar 
proposição adequada para criarmos a frente parlamentar – 
como já dissemos – ou ampliarmos a presidida pelo ilustre 
Deputado Reginaldo Almeida.  Vamos atacar a causa e 
amenizaremos os efeitos. 
 Não estamos “vendendo” a ilusão de que será um 
trabalho fácil, que resolveremos a questão da noite para o 
dia, pois a muralha da China foi construída pedra a pedra, 
até chegar àquela dimensão. É preciso agirmos, irmos 
adiante até que os resultados apareçam. O trabalho 
minúsculo efetuado pelas polícias é prender hoje o 
traficantezinho de periferia, que é logo substituído amanhã, 
enquanto os mega fornecedores continuam livres e 
impunes. 
 Queremos saber quem são os grandes 
fornecedores, quem cuida do grande abastecimento? Como 
essa droga chega ao nosso Estado, que não é produtor, 
graças a Deus? 
 Não pensem V.Exas. que ficaremos só no 
discurso, voltaremos com freqüência a esta tribuna para 
falar sobre o mesmo assunto: combate ao tráfico de drogas. 
Vamos nos movimentar nos bastidores, conversar com os 
dirigentes dos órgãos competentes, cobrar 
responsabilidades e ações, pois para isso existimos como 
Deputado Estadual. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio Iglesias. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS - (Sem revisão do 
Orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, 
imprensa e todos que estão nos vendo através da TV 
Assembléia Legislativa. 
 Na nossa pequena participação nesta tarde, 
gostaríamos de conscientizar aos nobres Deputados sobre o 
projeto que iremos votar daqui a pouco; projeto este que 
institui o direito de retorno gratuito do pedágio tanto na 
Terceira Ponte como também na Rodovia do Sol.  
 É sabido de todos que, sem dúvida alguma, essa 
ponte que ora pagamos um real e cinqüenta centavos  para 
ir e um e cinqüenta para voltar, já foi completamente paga. 
Portanto, o povo do Estado do Espírito Santo  que por ali 

passa todos os dias, quer de manhã,  à tarde no retorno não 
pode mais  ser penalizado pagando tantos pedágios como 
têm sido cobrados. 
 Estamos feliz e satisfeito porque propomos nesta 
tarde um projeto de longo alcance social que estará 
incrementando as ações na Terceira Ponte, onde as pessoas 
estarão pagando a ida e o retorno gratuito dentro de vinte e 
quatro horas, bem como  na Rodovia do Sol. 
 Acreditamos que para  os entregadores e os que 
utilizam do serviço de tele-entregas várias vezes, os 
médicos, os advogados, o povo que por ali passa com seus 
carros, motos e também de ônibus para lá e para cá todos 
seremos beneficiados, pois acreditamos que após essa 
redução, que não fere o contrato da concessionária Rodosol, 
que a passagem poderá diminuir de preço e todos poderão 
ser beneficiados.  
 Infelizmente, o Projeto de Lei n.º 146/2003, de 
nossa autoria, foi apensado ao Projeto de Lei n.º 086/2003, 
de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, por ter uma 
certa igualdade. O nobre Deputado, que vem tentando 
trabalhar de todas as formas para assim tirar esse fardo das 
costas do povo, poderá nesta tarde, após o parecer favorável 
dos Procuradores desta Augusta Casa de Leis – não 
discutimos o parecer dos Senhores Procuradores desta Casa 
de Leis, que são homens preparados, sábios, prudentes e 
com certeza estarão dando um parecer favorável ao Projeto 
de Lei n.º 146/2002. 
 Outrossim, queremos dizer que entramos com um 
pedido de regime de urgência nessa votação e não 
entendemos o porquê ele vem junto  ainda com o projeto de 
autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio. Mas já que foi 
apensado não há problema. Que os Procuradores, ao 
oferecerem o parecer que está saindo “quentinho” das 
máquinas impressoras, acreditamos que será favorável.  O 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, que será o relator desta 
matéria, acreditamos que pelo bom senso de que seja 
favorável a essa matéria. 
 Não adianta sair contando o número de Deputados 
que votarão “a” ou “b”. achamos que cada deputado deverá 
votar consciente; se pensa no bem do povo, se pensa em 
dias melhores para o Estado do Espírito Santo eis aí um  
Projeto sério, coerente, sem mexer no contrato na Rodosol, 
até porque a Cidade onde o Sr. Deputado Marcelo Santos 
reside também será beneficiada. A Grande Vitória toda será 
beneficiada; o Município de Guarapari será beneficiado, 
que hoje faz parte da Grande Vitória. 
 Então, creiamos que não teremos dificuldades em 
receber um sim, um favorável sim das Comissões de  
Justiça e de Finanças. E os Srs. Deputados, com 
tranqüilidade, poderão votar nesse Projeto que não fere e 
não vai de encontro à Rodosol. Mas é um projeto que 
ampara as necessidades do povo. 
 
 O Sr. Marcelo Santos – Agradeço a V.Ex.a. por 
nos conceder este aparte.  
 Ouvíamos atentamente o discurso de V.Ex.a. 
defendendo o interesse do projeto de sua autoria. Mas o 
parlamento funciona assim mesmo. Este projeto  como os 
de demais parlamentares que tiverem a intenção de 
promover junto aos cidadãos do Estado do Espírito Santo,  
para beneficiá-los. 
 Dizemos, também,  que numa interpretação, 
nossa, muito rápida, entendemos que temos uma CPI em 
andamento, onde teremos também a oportunidade que essa 
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CPI, à luz da lei, possa explicitar para todo o cidadão 
capixaba o que há de correto e errado nessa Rodosol. 
 Registramos, também,  que  esse contrato é 
irregular. Achamos que a tarifa cobrada pela concessionária 
Rodosol, também, é irregular. Mas também estamos 
aguardando ansiosamente o resultado  que  será mostrado 
através de um relatório aprovado ou não pela CPI, para a 
sociedade capixaba. 
 Qualquer projeto de autoria de qualquer um dos 
Srs. Deputados, é nada mais, nada menos de como funciona 
o parlamento. 
 
 O SR. DÉLIO IGLÉSIAS - Muito obrigado pela 
participação de V.Ex.ª, Sr. Deputado Marcelo Santos, do 
Município de Cariacica. 
 Faremos a leitura da proposição do  Projeto de Lei 
n.º 146/2003, de nossa autoria. Lembrando que não é um 
projeto de interesse deste Deputado, mas de interesse do 
povo do Estado do Espírito Santo, que usa a 3ª Ponte e a 
Rodovia do Sol. 
 Lembramos ainda que nesse projeto todos os 
pedágios que poderão ser instituídos daqui para a frente, 
deverão ter autorização desta Casa de Leis, antes de ser 
feito um contrato com outra privatização. 
 O Projeto de Lei n.º 146/2003 diz o seguinte: 
 
 Art. 1º Fica instituído o direito de retorno, sem 
oneração do valor vigente dos pedágios sob 
responsabilidade da concessionária rodovia do Sol S/A. 
e/ou sucessora, desde que efetuado na mesma data. 
 Então, é um projeto inteligente: você vai, recebe o 
tíquete e no prazo de vinte e quatro horas tem o direito do 
retorno gratuito. 
 
 Parágrafo único. A concessionária poderá utilizar-
se de tíquetes desdobráveis ou implantar procedimento 
eletrônico ou digital que permita a abertura das cancelas 
sem quaisquer transtornos à rápida passagem de veículos. 
 
 Art. 2º Para atender o disposto no artigo primeiro 
e seu parágrafo único, a concessionária deverá proceder às 
adaptações do sistema de controle em todos os pedágios sob 
a sua responsabilidade. 
 
 Art. 3º A concessionária dos serviços e pedágio 
terá o prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação 
desta lei para adequar-se aos seus termos. 
 
 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Portanto, a nossa fala é pela coerência do voto a 
um projeto de amplo alcance social, onde não estaremos 
mexendo no contrato da Rodosol, até porque, essa empresa 
tem feito um trabalho brilhante pelo Estado, 
principalmente, nos Municípios de Vila Velha, Guarapari, 
chegando agora  ao Município de Anchieta, com um 
caminho mias largo até os horizontes do sol, da rota do mar. 
 Portanto, não nos resta pedir aos Srs. Deputados 
que atentem para esse projeto porque a população também 
está de olho no que as Comissões de Justiça e Finanças 
estarão votando agora, através do seu parecer. 
 Muito obrigado e uma boa tarde. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) - 
Findo o tempo destinado aos oradores inscritos, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência dos 
Projetos de Lei n.ºs 86/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, suspendendo cláusulas contratuais e reajustes 
concedidos em desobediência a preceito constitucional  e  
146/2003, do Deputado Délio Iglesias, que institui o direito 
de retorno na utilização de pedágios. Projetos correlatos e 
anexados nos termos do art. 171 do Regimento Interno. 
Publicados, respectivamente, nos DPL´s de 15.05.2003 e de 
27.05.2003. Na Comissão de Justiça, o Deputado Luiz 
Carlos Moreira se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria em 10.09.2003. (COMISSÕES   DE   
JUSTIÇA   E   DE  FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução   n.º 151/2003, de do Deputado Sérgio 
Borges, criando a Comissão Permanente de Ciência e 
Tecnologia. Publicado no DPL de 12.06.2003. Parecer oral 
da Comissão de Justiça pela constitucionalidade em 
10.09.2003. Na Mesa diretora o Deputado Anselmo Tose se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria em 
10.09.2003. (MESA  DIRETORA) 

 
Votação adiada, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 08/2003, do Deputado Paulo 
Foletto e outros, que dá nova redação ao inciso V do art. 91 
da Constituição Estadual (organização e funcionamento da 
administração estadual). Publicado no DPL de 15.05.2003.  
Parecer n.º 95/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicado no DPL de 14.08.2003. 

 
Votação adiada, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 09/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, que altera o § 1º do art. 62 da Constituição 
Estadual, dispondo sobre a proibição de emendar a 
Constituição Estadual no período de convocação 
extraordinária da Assembléia Legislativa. Publicado no 
DPL de 27.05.2003. Parecer n.º 110/2003, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, publicado no DPL de 
14.08.2003. 

 
Votação adiada, do Projeto de Resolução n.º 

59/2003, da Bancada do PT, alterando o art. 158 do 
Regimento Interno, especificamente o inciso I, acrescendo a 
figura da moção de protesto ou repúdio às formas de 
expressão pública da Assembléia Legislativa. Publicado no 
DPL de 15.04.2003. Parecer n.º 72/2003, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, publicado no DPL de 
20.08.2003 e Parecer n.º 010/2003, da Mesa Diretora, pela 
aprovação, publicado no DPL de 14.08.2003. 

 
Discussão única, dos Projetos de Resolução nºs.  

002 e 003/2003, de autoria, respectivamente, do Deputado 
Euclério Sampaio e da Mesa Diretora, disciplinando a 
eleição dos membros da Mesa com voto aberto. Publicado 
no DPL de 19.02.2003. Pareceres nºs 11/2003, da Mesa 
Diretora, pela aprovação, com emenda e 73/2003, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com 
emendas, publicado no DPL de 02.09.2003. 
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Discussão única, do Projeto de Lei  Complementar 
n.º 06/2003, da Deputada Fátima Couzi, acrescentando 
Parágrafo único ao art. 32 da Lei Complementar n.º 146/99 
(Arquivamento de processos que estiverem tramitando na 
Assembléia Legislativa por prazo superior a cinco anos, 
pendentes de votação da autorização de consulta 
plebiscitária). Publicado no DPL de 27.03.2003. Parecer n.º 
133/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 37/2003, do 

Deputado Cabo Elson, que institui o Dia da Segurança 
Pública no Estado. Publicado no DPL de 1º.04.2003. 
Pareceres nºs. 66/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 011/2003, da Comissão de Finanças, 
pela aprovação, publicado no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 134/2003, 

do Deputado Reginaldo Almeida, que institui o Dia da 
Proclamação do Evangelho no Estado. Publicado no DPL 
de 03.06.2003. Pareceres nºs. 97/2003, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade  e  10/2003, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação, publicado no DPL de 
03.09.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 38/2003, da 

Deputada  Sueli Vidigal, propiciando ao usuário de serviço 
público do Estado Certidão de Adimplência Anual. 
Publicado no DPL de 1º.04.2003. Pareceres nºs. 52/2003, 
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade; 01/2003, 
da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação  e  
12/2003,  da  Comissão de Finanças, pela aprovação, 
publicado no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º  181/2003, 

do Deputado Marcelo Santos, concedendo título de cidadão 
espírito-santense ao Sr. Carlos Leonardo Ciancio Marino. 
Publicado no DPL de 27.06.2003.  Parecer  n.º 147/2003, da 
Comissão  de  Justiça, pela  constitucionalidade,  publicado  
no  DPL  de  03.09.2003. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei n.º 50/2001, do 

Deputado Luiz Carlos Moreira, que determina a inclusão de 
orientação sobre AIDS junto às empresas públicas e 
privadas do Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL de 
06.03.2001. Pareceres n.º 175/2001, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, n.º 015/2001 da comissão 
de cidadania pela aprovação, 011/2002 da comissão de 
saúde pela aprovação e 013/2003, da comissão de finanças 
pela aprovação, publicados no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 67/2003, do 

Deputado Robson Vaillant, tornando obrigatória a 
divulgação da autoria das leis estaduais nos casos que 
menciona. Publicado no DPL de 30.04.2003. Parecer n.º 
111/2003, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 212/2003, da Deputada Fátima Couzi, instituindo o 
serviço de atendimento e tratamento da Endometriose, nas 
unidades hospitalares públicas do Estado. Publicado no 
DPL de 05.08.2003. 

 

Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 243/2003, do Deputado César Colnago, disciplinando o 
funcionamento dos estabelecimentos e academias que 
ministram atividades físicas, desportivas, artes-marciais e 
dança. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 250/2003, do Deputado Edson Vargas e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Addison 
Caio Magalhães Cintra. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 258/2003, do Deputado Robson Vaillant, concedendo 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. André Luiz dos 
Reis Neves. Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 263/2003, da Mesa Diretora, dispondo sobre o ingresso 
e permanência de cães guias em locais públicos e privados. 
Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 267/2003, do Deputado Heraldo Musso, que declara de 
utilidade pública a Junta de Ação Social da Convenção 
Batista no Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL de 
02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 270/2003, do Deputado José Ramos, que declara de 
utilidade pública a “Conferência Nossa Senhora da Penha 
da Sociedade São Vicente de Paulo”, situada no Município 
de Alegre. Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 279/2003, do Deputado Gilson Gomes, que proíbe a 
oferta de alimentos transgênicos na merenda das escolas 
públicas estaduais. Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 247/2003, do Deputado Edson Vargas e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Sérgio 
Araújo de Freitas. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 259/2003, da Mesa Diretora, declarando de utilidade 
pública, a Associação Cultural e Recreativa de Belém, 
situada no Município de Santa Maria de Jetibá. Publicado 
no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 240/2003, oriundo da Mensagem n.º 092/2003, 
encaminhando revogando as Leis n.ºs 4519/1991, 
4566/1991, 4721/1992, 5191/1996, 5380/1997, 5838/1999, 
5839/1999, 5937/1999, 6094/2000 e 6926/2001, que tratam 
sobre a composição do Conselho Estadual da Política de 
Pessoal. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de 

Resolução n.º 281/2003, da Deputada Fátima Couzi, que 
cria o Prêmio Estadual de Educação “Comendadora Jurema 
Moretz-Sohn”. Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 09/2003, oriundo da Mensagem n.º 
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085/2003, que redefine a estrutura e competência do 
Conselho Estadual de Educação. Publicado no DPL de 
06.08.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei  

n.º 89/2003, do Deputado Paulo Foletto, que acrescenta 
Parágrafo único ao art. 8º da Lei n.º 5.580, de 15 de janeiro 
de 1998, que institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do 
Magistério Público Estadual. Publicado no DPL de 
15.05.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei  

n.º 238/2003, do Deputado Reginaldo Almeida, que Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de encaminhamento de dados para 
criação de cadastro positivo de consumidores e dá outras 
providências. Publicado no DPL de 14.08.2003. 

 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 16/2003, oriundo da Mensagem n.º 
101/2003, que extingue a LOTERES e revoga leis que 
dispõem sobre a autarquia. Publicado no DPL de 
02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 246/2003, do Deputado Edson Vargas e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Joarês 
Mendes de Freitas. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 249/2003, do Deputado Edson Vargas e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Evaldo 
Carlos dos Santos. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 251/2003, da Bancada do PT, que torna obrigatória a 
divulgação de informações sobre o Seguro de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres – 
DPVAT. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Resolução n.º 262/2003, da Mesa Diretora, disciplinando a 
tramitação das matérias orçamentárias na Assembléia 
Legislativa e alterando dispositivos do Regimento Interno. 
Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 266/2003, do Deputado Reginaldo Almeida, instituindo 
o uso obrigatório de selos higiênicos na área externa das 
embalagens de bebidas em lata para evitar contaminação e 
transmissão de doenças. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 274/2003, do Deputado Edson Vargas, declarando de 
utilidade pública a Associação Batista Leste – ABALEST – 
do Município de Linhares. Publicado no DPL de 
02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Resolução n.º 275/2003, da Deputada Fátima Couzi, 
denominando D. Emiliana Vianna Emery, o Salão Nobre da 
Assembléia Legislativa. Publicado no DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 277/2003, da Deputada Fátima Couzi, que denomina 

“Comendadora Jurema Moretz-Sohn” a Superintendência 
Regional de Educação da Região do Caparaó. Publicado no 
DPL de 02.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 292/2003, da Deputada Fátima Couzi e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Jorge 
Luiz de Carvalho. Publicado no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 296/2003, do Deputado Marcos Gazzani e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Nélio 
Eller. Publicado no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 12/2003, oriundo da Mensagem n.º 
094/2003, propondo a revogação de Lei Complementar n.º 
215/2001, que assegura ao professores MAPA, MAPB e 
MAPP, o direito de mudar, em caráter definitivo, seu 
campo de atuação e função, através de Concurso de 
Remoção/Localização. Publicado no DPL de 20.08.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 81/2003, do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, que susta os efeitos do Decreto Estadual n.º 1.097, 
que proíbe os Órgãos da Administração Estadual 
cumprirem às disposições contidas na Lei n.º 7.304, que 
isenta os motociclistas e estudantes do pagamento do 
Pedágio nas vias Públicas Estaduais do Espírito Santo. 
Publicado no DPL de 09.05.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 007/2003, do Deputado Sérgio Borges, 
alterando a redação do art. 3º da Lei Complementar n.º 
17/92. (ocupação do cargo de Delegado Chefe da Polícia 
Civil por Delegado de Classe Especial). Publicado no DPL 
de 03.06.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 142/2003, do Deputado José Tasso Andrade, que 
autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a instituir o 
Programa de Complementação Socioeducacional para  os  
alunos da rede de ensino público estadual – Projeto Escola 
Integral. Publicado no DPL de 04.06.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 288/2003, oriundo da Mensagem n.º 102/2003, que 
alteram as Lei n.º 7.000/2001 e 7.468/2003, que tratam do 
ICMS. Publicado no DPL de 03.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 282/2003, do Deputado Gilson Gomes, que determina o 
fornecimento de vegetais de origem orgânica na merenda 
das escolas públicas estaduais. Publicado no DPL de 
03.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

n.º 294/2003, oriundo da Mensagem n.º 108/2003, que 
autoriza o Poder Executivo a alterar o Contrato de 
Financiamento Mediante Abertura de Crédito e outras 
avenças, celebrado com o BNDES.  Publicado no DPL de 
03.09.2003. 
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Discussão única, em regime de urgência dos 
Projetos de Lei n.ºs 86/2003, do Deputado Euclério 
Sampaio, suspendendo cláusulas contratuais e reajustes 
concedidos em desobediência a preceito constitucional  e  
146/2003.  
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Brice Bragato, Edson Vargas, Carlos Casteglione e Luiz 
Carlos Moreira. 
 Designo o Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira para 
relatar a matéria. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 86/03 de autoria do 
Sr. Deputado Euclério Sampaio, mais o Projeto de Lei nº 
146/03 de autoria do Sr. Deputado Délio Iglesias, que 
institui o direito de retorno na utilização do pedágio. 
 O nosso relato é o seguinte: Os Projetos de Lei 
nºs 86/03 e 146/03, de autoria, respectivamente, do 
Deputado Euclério Sampaio e Délio Iglesias, tratam do 
direito de retorno gratuito na utilização das vias estaduais 
sujeitas ao pagamento de pedágios e dão outras 
providências correlatas. 
 A requerimento do Presidente desta Comissão foi 
deferido o pedido de anexação dos referidos projetos, que 
versam sobre a mesma matéria. Contudo, o Projeto de Lei 
nº 86/03, de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, 
trata também da anulação de contratos públicos de 
concessão ou permissão, estabelece que a fixação e o 
reajuste dos pedágios dependem de prévia lei autorizativa e 
suspende todos os reajustes de pedágios concedidos em 
rodovias estaduais e na Terceira Ponte, em face de 
ilegalidade contratual, o que não é abordado no Projeto de 
Lei nº 146/03. 
 Os dois projetos de lei encontram respaldo no 
artigo 175 da Constituição Federal, que, através do seu 
parágrafo único, estabelece que a lei disporá sobre os 
direitos dos usuários e sobre a política tarifária, no que 
concerne a prestação de serviços concedidos ou permitidos. 
 Contudo, parte do Projeto de Lei nº 86/03, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre os 
contratos públicos, foi considerada inconstitucional no 
parecer da Procuradoria desta Casa de Leis, que, em suma, 
concluiu que algumas de suas normas prejudicam o ato 
jurídico perfeito, resguardado no Artigo 5º, Inciso 
XXXVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:  
 

“Art. 5º (...) 
 

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada” 

 
 Desta forma, sendo duvidosa a 
constitucionalidade da referida parte sabemos que, para a 
suspensão dos pedágios ou de suas majorações, que não 
encontrem respaldo em lei, é mais indicada a via judicial, 
visto que as leis não se prestam a anulação de atos, pois não 
tem o condão de retroagir a origem dos mesmos, mas tão 
somente podem revogar normas, sem efeito retroativo, sob 

pena de inobservância do Artigo 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal. 
 Assim, somos pela constitucionalidade dos 
projetos de lei em apreço, optando pela redação do Projeto 
de Lei nº 146/03, com adoção de uma emenda aditiva, para 
incluir como seu artigo 1º o texto constante do artigo 3º do 
Projeto de Lei nº 86/03, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio. 
 Este é o nosso relato Sr. Presidente. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Em discussão o parecer. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Justiça, o projeto ora relatado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira é de autoria do Sr. Deputado Délio Iglesias. 
 Mas aproveitamos o tempo para falar sobre a 
convenção do PMDB, Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, do qual somos filiados desde que completamos 
dezoito anos. Antes MDB, hoje PMDB.  
 Domingo passado na Câmara Municipal de 
Vitória foi realizada uma convenção onde, dos cento e dez 
votos dos delegados, setenta e seis votaram na chapa do 
diretório, que foi elaborada em consenso, entre o Senador 
do nosso Partido, agora ex-Senador do nosso Partido, e o 
nosso Deputado Federal, Sr. Marcelino Fraga.  

Essa convenção tinha sido acordada há seis 
meses, com o aval da Executiva Nacional. Essa convenção 
contou com a presença de um observador da Executiva 
Nacional, Dr. Gastão, com a presença de prefeitos, líderes 
de outros partidos, Deputados e Vereadores do PMDB. 
Uma convenção limpa, tranqüila, que era esperada por nós 
peemedebistas há dois anos, depois de uma intervenção, 
depois de diversas comissões provisórias. 

A Executiva conta com os seguinte membros 
eleitos: Presidente, Marcelino Fraga; 1º Vice-Presidente, 
Guerino Zanon, Prefeito de Linhares; 2º Vice-Presidente, 
Antônio Caldas Brito, que foi Presidente do Bandes, um 
economista de renome do PMDB; 3º Vice-Presidente,  o ex-
Deputado Wilson Haese, que foi Secretário de Educação, 
cujo irmão é Prefeito de Pancas,  um político conhecido do 
Espírito Santo;  Secretário-Geral,  Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira; Secretário-Adjunto, o Deputado que está falando 
no momento; 1ª Tesoureira,  Maria de Fátima Entringer, 
que é Presidente do PMDB no Espírito Santo; 2º 
Tesoureiro, Sr. Wolmar Campostrini; 1º Vogal, Francisco 
Forza, ex-Prefeito de Nova Venécia; 2º Vogal, Methódio 
José da Rocha, ex-Prefeito de Afonso Cláudio ; 3º Vogal,  
Marcos Antônio Nader Borges, Presidente da Câmara de 
Guarapari, e o 4º Vogal, Vereador Sebastião Pelaes. 

A convenção transcorreu num clima de 
tranqüilidade, sem nenhum problema, com a ausência do 
nosso Senador, então filiado ao PMDB. Todos sabem de 
quem estamos falando.  

Em 1982 S.Exª foi acolhido no PMDB vindo do 
PDS, da Arena, e foi eleito Governador do Espírito Santo 
pela nossa legenda, com o nosso apoio, com o apoio de 
todos os peemedebistas do Espírito Santo. Depois, brigou 
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com o Governador que o sucedeu, Sr. Deputado Federal 
Max Mauro, saiu do PMDB e foi para o PDC.  

O Senador está dizendo que tem vinte anos de 
PMDB, mas  saiu do nosso Partido e foi para o PDC. 
Contudo,  na hora de ser candidato ao cargo de Senador 
voltou ao PMDB. Em 1994 foi candidato ao cargo de 
Senador, ganhou com o apoio de todos os peemedebistas do 
Espírito Santo,   colocando como seu suplente  um paulista. 
S.Exª deve se lembrar e o povo também. Foi candidato na 
última eleição também  para Senador, saiu vitorioso, e 
quem é o suplente? Não é um peemedebista.  
 No início deste ano S.Exª veio como Presidente 
da Comissão Provisória para dinamizar o PMDB e 
conseguiu. Tínhamos vinte diretórios. Conseguiu dinamizar 
ao contrário.  

O Senador da República ontem  falou no jornal, 
no Senado, mas não tínhamos tomado conhecimento. Hoje 
ouvimos o S. Exª no programa “Bom-Dia Espírito Santo” 
falando que o PMDB foi tomado pelo crime organizado, o 
que aliás virou manchete do jornal “A Gazeta” e matéria do 
jornal “A Tribuna”, mas não citou nomes. 
 Voltaremos ao assunto na medida que tivermos 
tempo. Caso o horário da liderança do PMDB seja semana 
que vem, usaremos os vinte minutos para falar sobre esse 
assunto, porque temos documentos que provam o contrário 
do que o Senador está falando. Quem tem ligações com 
esse tal crime organizado é S.Exª e não nós.(Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão o 
parecer. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra à Srª 
Deputada Brice Bragato. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, falaremos um pouco dos trabalhos da CPI da 
Rodosol e concluiremos a nossa fala opinando sobre a 
matéria.  

Não é correto pensarem que a CPI da Rodosol 
está parada, porque não está, apenas não está realizando 
atividades públicas e fatos para a cobertura pela imprensa. 
A CPI da Rodosol está na fase mais importante dos seus 
trabalhos. Levantamos todos aqueles depoimentos, 
praticamente toda a documentação referente a todo 
histórico de construção da ponte, e são mais de vinte anos 
de documentação, e agora é tempo de estudarmos cada 
folha das quatorze mil que estão em poder da CPI da 
Rodosol.  

Existe uma equipe formada  por sete advogados, 
dois ambientalistas, três engenheiros e um técnico em 
finanças, todos debruçados relendo cada página de 
depoimento apresentado, consultando cada informação 
solicitada. Entramos agora na fase importantíssima da CPI. 

Um dos advogados, que está mergulhado nesse 
trabalho, fez o seguinte comentário: “ Agora entendo 
porque tanta gente já fez discurso em cima desse pedágio e 
nunca se viu resultado nenhum”. O assunto é complexo, 
profundo, antigo e difícil de ser entendido. Não é coisa para 
se sair falando: fazemos assim ou façamos assim. É estudo 
profundo desde o edital de licitação, passando por todo 

contrato, pelo conteúdo do contrato, pelo modelo do 
contrato, pelas condicionantes ambientais e sociais, pela 
fiscalização ou não fiscalização do setor ambiental, do setor 
de estradas, que é o atual DERTES, passando pela 
discussão econômico- financeira do contrato, pelos quesitos 
que deram origem ao primeiro e subseqüentes pedágios, 
enfim, todos esses elementos fazem parte de uma linha de 
estudos sobre a qual estão debruçados todos esses técnicos 
que têm conversado permanentemente com esta Presidente, 
especialmente com o Relator da CPI, Deputado César 
Colnago. 
 Temos vinte e nove dias para concluir os 
trabalhos da CPI da Rodosol. O nosso prazo se encerra no 
dia 15 de outubro. Hoje às 18hs. faremos uma reunião 
extraordinária de curto espaço de tempo para aprovar 
alguns requerimentos de informações complementares que 
os técnicos detectaram importantes e assim vamos 
caminhando para o final desses trabalhos que precisam 
responder muitas questões que estão na cabeça do povo, dos 
Deputados e da opinião pública. 
 Não é correto, como nos disse o Deputado 
Robson Vaillant, que cientistas políticos num debate na 
CBN teriam dito que a CPI da Rodosol acabou sem 
nenhuma explicação, parou de trabalhar, rendeu- se, não se 
vê mais embate entre deputados em relação a esta CPI. Na 
verdade é porque o relatório final é que trará o resultado de 
todo trabalho que realizamos até aqui e que agora estamos 
realizando com apoio da Assessoria da CPI. Hoje, às 18hs. 
todos estão convocados, receamos que o Deputado Robson 
Vaillant não venha por estar acompanhando o Ministro dos 
Transportes, mas o Deputado Euclério Sampaio está 
presente, Deputado Zé Ramos, Deputado César Colnago e 
nós. O Deputado Robson Vaillant também já foi convocado 
e se faltar terá sua falta justificada. 
 É por conta de um trabalho tão complexo que está 
sendo feito que entendemos inconveniente que se vote 
qualquer matéria relacionada ao pedágio neste momento. 
Como a votação não depende do nosso desejo, não 
acompanharemos o parecer do relator, votaremos pela 
inconstitucionalidade. Entendemos que o fundamento do 
parecer do relator é a justificativa para o nosso voto 
contrário ao seu parecer porque a via para revisar contratos 
é a via judicial e o contrato previsto inclui esse pedágio do 
jeito que está. O Deputado César Colnago tem um parecer 
escrito mais complexo e vai assim se posicionar. 
 Temos certeza de que qualquer saída 
fantasmagórica no meio disso tudo, sem aprofundar o que é 
esse contrato Rodosol, a forma como foi montado, o seu 
histórico, o seu modelo de concessão que aí está, os termos 
contratuais são oitenta e quatro cláusulas que estudamos 
uma a uma junto ao Deputado César Colnago e a Assessoria 
mais ainda, e qualquer resposta fácil que se queira 
apresentar é impraticável. Assim sendo, votaremos contra e 
trabalharemos pelo resultado da CPI da Rodosol. 
 Registramos a importância dos debates regionais 
sobre o PPA. Estivemos no sábado em Nova Venécia junto 
com o Deputado Edson Vargas, ouvimos os prefeitos, os 
vereadores, levantamos os problemas regionais como a 
estrada do km de Boa Esperança a São Mateus, a melhoria 
habitacional, a escola regional profissionalizante do 
segundo grau, o hospital regional, a faculdade, a educação 
infantil e vimos que todas essas reivindicações de certa 
forma existem enquanto programas no PPA. 
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 O que talvez tenha que ser visto é uma melhor 
distribuição regional dos recursos financeiros. Grande parte 
do recurso dos próximos quatro anos ainda está 
estadualizado, dotado de forma estadual, sem partilha 
regionalizada. E, segundo a Constituição de 1988, o Plano 
Plurianual de Aplicações – PPA, tem como objetivo o 
combate das desigualdades regionais. Essa é a grande tarefa 
da Comissão de Finanças. Verificar recursos, problemas, 
índices sociais, índices populacionais e repartir os recursos 
de forma que eles sejam distribuídos de acordo com as 
necessidades e a complexidade de cada região. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão o 
parecer. 
 
 A SRª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, peço a 
palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Concedo a palavra à Srª 
Deputada Janete de Sá. 
 
 A SRª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Justiça, pedimos licença à Comissão de Justiça para 
podermos fazer um convite a toda a sociedade capixaba, em 
especial a da Grande Vitória, para estar hoje, conosco, na 
abertura da Feira do Verde que acontece a partir das 19 
horas, no Parque Pedra da Cebola, situado entre o Bairro 
República, Mata da Praia e Jardim da Penha. 
 Fazemos esse convite porque a Comissão de 
Cidadania e de Direitos Humanos, que presidimos, estará 
presente na feira com um stand esclarecendo a todos os 
cidadãos que procurarem a comissão, sobre seus direitos, 
seus deveres e de como procurarem auxílios para verem 
seus deveres e seus direitos serem restabelecidos na 
sociedade. 
 Vamos estar na feira com uma equipe. A própria 
secretaria da Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos estará presente em escala durante os dias 16 até 
21, no período de 9h até 21h, prestando esses 
esclarecimentos e essas informações a todos aqueles que 
procurarem a Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos. 
 Convidamos os Srs. Deputados e Srªs Deputadas e 
toda a sociedade capixaba a comparecerem hoje, conosco, 
na Feira do Verde, às 19h no pequeno coquetel de 
lançamento do nosso stand, que é o stand da Cidadania e 
dos Direitos Humanos. (Muito bem!) 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
Relator. 
 
 A SRª BRICE BRAGATO – Contra o Relator. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Com o Relator. 
 

 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Contra o 
Relator. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – A Presidência acompanha 
o voto do Relator. 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada contra dois 
votos pela Comissão de Justiça. (Pausa) 
 Sr. Presidente, aproveitamos a oportunidade para 
informar à Mesa que o PFL está renunciando à vaga na CPI 
que apura o abuso e a exploração infanto-juvenil. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
A Mesa providenciará nova nomeação. 
 Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Convoco os 
membros da Comissão de Finanças, Srs. Deputados César 
Colnago, Zé Ramos, Marcelo Santos e Helder Salomão. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, tendo a 
Comissão de Justiça feito opção pelo Projeto de Lei nº 
146/2003, de autoria do nosso querido amigo, Sr. Deputado 
Délio Iglésias, o nosso parecer é pela sua aprovação, 
acatando a emenda apresentada pela Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Finanças, o Sr. Deputado Délio Iglésias já fez 
explanação sobre seu projeto. O Líder do Governo está 
atento ao problema. A bancada do Governo, com certeza, 
votará com a orientação do Governo. 
 Queremos voltar a falar sobre o problema da 
convenção do PMDB. Dissemos anteriormente que a nossa 
convenção elegeu uma executiva com treze nomes. São 
pessoas de bem do Espírito Santo. O nosso Senador, que de 
repente não passou na campanha de vacinação contra a 
raiva, colocou a sua raiva a serviço não sabemos de que, 
quando veio atirando dizendo que o PMDB está à 
disposição, está mandado, está no comando do crime 
organizado. Mas, também, não diz quais são as pessoas. Diz 
o Senador: “Teve uma reunião na Praia de Jacaraipe, numa 
casa, um Deputado me disse...” Mas não diz os nomes. S. 
Exª disse que seria Ministro do TCU e não foi. Parece 
aquela história do “Denorex”, que é sem nunca ter sido. E 
saiu do PMDB dessa forma vergonhosa, traindo os nossos 
Vereadores, os nossos Prefeitos, os nossos líderes que 
votaram, que trabalharam para elegê-lo Senador, e vai para 
outro partido. Que Deus o acolha, o abençoe e o leve para 
longe da nossa legenda. Esperamos que S. Exª não tenha 
uma recaída e queira voltar, porque vai ficar complicado. 

Que poder  será que tem o PMDB, no crime 
organizado? O crime organizado é um nome que rotularam 
para uma série de problemas  que acontece. E esse senador 
que fala do crime organizado teve as contas rejeitadas. Aqui 
está um exemplar do jornal “A Gazeta” de 1987, Sr. 
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Deputado Edson Vargas. Compramos hoje, por cinqüenta 
reais, custa um real o jornal novo, esse custou cinqüenta 
reais porque é antigo. Diz aqui: “ Comissão de Finanças 
rejeita as contas de Camata”. Quando era governador. Sabe 
quem era o relator da Comissão de Finanças e quem era o 
presidente que avocou para ser o relator? Vou ler para 
V.Exª e para todos presentes:  “Com o destaque de que o 
povo capixaba foi fraudado. A Comissão de Finanças da 
Assembléia Legislativa, rejeitou as contas do ex-
Governador Gerson Camata, acolhendo o parecer do 
Relator da matéria, Deputado Paulo Hartung.”  O atual 
Governador do Estado do Espírito Santo. Um homem de 
bem que as pesquisas mostram e que foi falado ontem nesta 
Casa, que é um dos governadores mais honestos do Brasil.  

O parecer do Deputado Paulo Hartung, está aqui, 
com os pareceres  dos Conselheiros do Tribunal de Contas. 
Está aqui: parecer do Deputado Paulo Hartung rejeitando; 
parecer da Conselheira Mariazinha Vellozo Lucas; do ex-
Conselheiro Renato Aguiar, de saudosa memória; do ex-
Conselheiro Senithes e de todos os Conselheiros que 
rejeitaram as contas e depois assinado pelo ex-Presidente 
Dilton Lyrio, o Decreto do Poder Legislativo rejeitando as 
contas. Está aqui Senador, S.Exª teve as contas rejeitadas. O 
Deputado que está falando teve as contas aprovadas na 
Teleste, na Cesan e no Bandes. E por onde passarmos 
seremos aprovado.  
 E tem mais sobre o crime organizado. Na Revista 
Isto É, não foi o Deputado Moreira, que é o Secretário 
Geral do PMDB ou o deputado Marcelino ou ninguém que 
inventou isso aqui. Isso aqui é a Revista Isto É. A data da 
Revista,  25 de janeiro de 2000.  

Diz a reportagem: “ No dominó da corrupção 
capixaba, denúncias abatem...” - fala alguns nomes - ... “e 
atingem Gérson Camata”.  

Ainda diz: “ Elo perigoso”. Referindo-se ao 
empresário Toninho Roldi que teve seus documentos 
apreendidos pela polícia em 1995, acusado de ser um dois 
chefões da bandidagem capixaba, já falecido. A papelada de 
Roldi compromete outro importante político do Estado do 
Espírito Santo. Está dito na Revista  Isto É, não é o 
Deputado  Sérgio Borges que está falando, por falar não. 
Estamos mostrando o que está escrito na Revista Isto É. 
Não é uma revistinha inventada num bairro de Guarapari ou 
da Vila Rubim onde nasci não. E se fosse também teria 
credibilidade. Mas essa é nacional. 

A Revista  Isto É, teve acesso a documentos que 
liga o Camata ao crime organizado do Estado. Está aqui. 
Não somos nós  que estamos falando e inventando.  

Um deles é o livro caixa de Roldi em seus 
apontamentos sobre a rubrica de Camata. A rubrica é 
Camata não é Borges. É Camata. Não é Fraga, não é 
Moreira. Vou voltar, porque além disso aqui tem mais. “ 
Tem uma investigação sigilosa da P2-Sr.Deputado Cabo 
Elson, não sei se V.Exª está aí- da Comissão de Segurança, 
um dossiê de n.° 2 630, que liga o Senador Camata e o tal 
do Capitão Guimarães que era banqueiro de bicho aqui. Se 
ele descobrir qualquer ligação nossa com qualquer coisa de 
crime organizado, entregamos o nosso mandato de 
Deputado a S. Exª. Voltaremos a esse assunto nesse 
plenário.  
 Somos secretário do PMDB, eleito pela 
convenção limpa do PMDB. E não podemos aceitar que um 
perdedor queira jogar lama nos companheiros do PMDB, 
prefeitos, vereadores, deputados e todos nós, isso não é 

possível, porque o PMDB é um partido muito maior do que 
essa raiva incontida do ex-senador do PMDB.(Muito 
bem!). 
 
 O SR. EDSON VARGAS - Continua em 
discussão o parecer. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. EDSON VARGAS - Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Finanças, reiteramos nossas considerações e entendemos 
que na altura das apurações, investigações da CPI da 
Rodosol, devemos aguardar o relatório da CPI  para termos 
e podermos emitir uma análise mais profunda sobre esse 
Projeto de Lei, de autoria dos Srs. Deputados Euclério 
Sampaio e Délio Iglésias.  
 Mas não podemos deixar de registrar a luta do Sr. 
Deputado Euclério Sampaio ... 
 
 O Sr. Sérgio Borges – Sr. Deputado Marcelo 
Santos, queremos concluir a nossa fala com relação ao que 
está escrito na Revista Isto É.  

O número do dossiê é 2.630, Da PM-2, Serviço 
Secreto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.  
 A Comissão de Segurança desta Casa tem, por 
obrigação, a partir desse momento, conseguir esse dossiê 
para os Srs. Deputados. É uma obrigação, porque o povo 
elegeu seus representantes para isso. 
 Não inventamos isso, falamos em nome da 
Executiva eleita do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, que 
está aqui presente. 
 Temos em mãos outro documento, a Revista 
Veja, de fevereiro de 2003, com a matéria “Grampo que 
vem da Bahia”, que diz: “Campanha: O Deputado Federal 
do PMDB relatando no telefone à sua mãe a expectativa da 
matéria da Revista Época, que iria denunciar Gerson e Rita 
Camata por financiamento de campanha...” 
 Está na revista Veja, não é o Deputado Sérgio 
Borges quem está falando, mas o Tribunal de Contas. Está 
tudo aqui, falando e mostrando. Não estamos fazendo o que 
fez hoje, no Bom-dia Espírito Santo, o Senador, por 
telefone, lá de Brasília, do conforto do Senado Federal, 
depois da luta dos peemedebistas no Estado para elegê-lo, 
com um suplente que não é nosso, tinha um que era de São 
Paulo, um empresário paulista.  
 Esse é um assunto complicado, difícil, porque 
todos os integrantes do PMDB do Estado do Espírito Santo 
são do crime organizado, o Senador resolveu falar isso e 
está noticiando através da imprensa. Ora, Senador, V.Exa. 
foi eleito para procurar trazer coisas importantes para o 
Estado do Espírito Santo, e não para ficar jogando pedra 
nos seus colegas quando da disputa da convenção, e V.Exa. 
nem lá foi, desconsiderou seus companheiros prefeitos, 
deputados, vereadores, todos aqueles que tinham admiração 
por V.Exa. quando Governador. V.Exa. trai a história do 
nosso partido, tenta jogar lama no nosso partido, e não 
aceitamos isso. V.Exa. esteve no plenário desta Casa outro 
dia e ele continua aberto para V.Exa. vir, de frente falar 
para nós, Deputados do PMDB.  
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Veja bem, com a convenção do PMDB, só com o 
seu resultado já temos mais um deputado e vamos ter mais 
prefeitos, vereadores, porque o PMDB estava emperrado na 
preguiça de quem o estava comandando.  
 Portanto, deixamos registrado nesta Casa, que nós 
do PMDB sempre fizemos essa política de combate, de luta 
pela democracia no Espírito Santo e pelas coisas boas do 
Estado. Esse partido tem muita gloria, nomes importantes 
como Dirceu Cardoso, Argilano Dario, Aldaberto Simão 
Nader e tantos outros nomes importantes, para vir alguém 
que acolhemos, de fora, jogar-lhe lama. Vai andar Senador, 
que o mundo é grande, procure o seu caminho em outro 
lugar. Estamos cansados de ouvir o senhor dizer que vai ser 
candidato a governador, e depois não vai ser mais; vai ser 
candidato, não é mais, e o partido foi ficando a mercê de 
sua vontade, por companheirismo nosso. E essa é a paga, 
vemos o senhor cuspindo no prato que comeu, jogando 
lama em quem não merece. Outra coisa, não aponta nome 
algum. Uma casa não sei onde, foi obrigado a fugir, porque 
telefonaram. Mas não fugiu nada! Estava aqui, viajou de 
avião como sempre, ninguém o ameaçou de nada, era bem 
vindo na convenção do PMDB e não compareceu porque 
não quis. O nome dele consta como delegado nacional; o 
nome da ex-deputada Rita Camata também. Ele deveria 
fazer como ela, que não ficou satisfeita com o resultado 
mas saiu tranqüila e não atirou no partido, respeitou os que 
sempre trabalharam por ela. Inclusive, quando foi candidata 
a prefeita de Vitória, ficamos no palanque ao seu lado, 
quando Luiz Paulo se elegeu com mais de oitenta por cento 
da votação. Mas ficamos até o fim, no palanque, buscando 
votos para o PMDB. 
 Nós do PMDB vamos acioná-lo na Justiça, 
Senador, para que possa provar todas essas mentiras, 
intrigas, que colocou pelo rádio, televisão, mordido não 
sabemos por que bicho. E como não foi vacinado contra a 
raiva, ela acabou te pegando.  
 
 O Sr. Cabo Élson - Queremos informar ao 
Deputado Sérgio Borges que a Comissão de Segurança, de 
acordo com o regimento, vai tomar as medidas que o caso 
requer.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Estamos 

aguardando os resultados da CPI da Rodosol. (Muito bem!) 
 
O SR. EDSON VARGAS - Continua em 

discussão o parecer. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. EDSON VARGAS - Concedo a palavra 

ao Deputado Euclério Sampaio. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Finanças, sobre o relatório do Projeto de Lei nº 86/2003, 
de nossa autoria e do Deputado Délio Iglesias, o relatório 
do deputado Luiz Carlos Moreira acata o Projeto do 
Deputado Délio Iglesias, com um texto o do nosso projeto. 
Com certeza estaremos votando com o nosso Projeto. 

Quanto a CPI, temos certeza de que chegará a um 
denominador comum. Mesmo porque, a questão da ligação 
da ponte com a Rodovia do Sol é ilegal e imoral. Então, 

dificilmente o relatório vai tornar essa ligação legal, porque 
além de ser ilegal é imoral. 

O povo de Vitória e de Vila Velha quer pagar um 
pedágio justo. 

Aproveitamos a oportunidade para falar sobre o 
Município de Vila Velha, agradecendo ao Governo do 
Estado, na pessoa do seu Líder, Deputado César Colnago, 
pois fizemos a indicação para a reforma de algumas escolas 
do Município de Vila Velha, dentre as quais, a escola Vasco 
Alves Coutinho, em Terra Vermelha; a escola Rubem 
Braga, em Boa Vista; a escola Ilha da Jussára, a escola 
Padre Humberto Piacenti e a escola Assessorina de Assis 
Andrade, em Aribiri; a escola Francelina Carneiro Setúbal, 
em Itaparica; a escola Galdino Antônio Vieira, em Santa 
Rita, o colégio Luiz Manoel Velozo e Geraldo Costa Alves, 
na Glória; a escola Agenor de Souza Leer e Vasco 
Fernandes Coutinho, em Divino Espírito Santo. Essas 
reformas já estão sendo licitadas e  a escola que está  em 
rápido andamento é a escola Vasco Fernandes Coutinho. 
 
 O Sr. Marcelo Santos – Parabenizamos V. Exª. 
pelo empenho do vosso mandato junto ao Município de 
Vila Velha. Tivemos a informação de que fomos atendido e 
está em fase de  licitação, quatorze escolas estaduais no 
Município de Cariacica, através de nossa reivindicação 
junto ao Governo do Estado e da Secretaria de Estado de 
Educação. Também fomos informados de que as escolas 
reivindicadas para a reforma, através de V. Exª.,  foram 
todas atendidas pelo Governo do Estado. Assim sendo, 
registramos  o empenho de V. Exª. enquanto Deputado 
Estadual, representante do  Município de Vila Velha. Não 
temos dúvidas de que população daquele Município se 
orgulha de V. Exª. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Obrigado.  

Agradecemos ao Governo, porque vem se 
empenhando na melhoria da qualidade da segurança, que é 
o anseio do povo de Vila Velha. E o Sr. Governador, como 
disse ontem nesta Casa, vai atender o povo de Vila Velha.   
 
 O Sr. Délio Iglesias – Queremos parabenizá-lo 
por estar fazendo um trabalho muito sério e coerente, 
buscando recursos para o Município onde V. Exª.  reside, 
bem como para todo o Estado. V. Exª. tem sido coerente em 
suas ações e  andado em direção ao projeto político de 
reconstrução do Estado do Espírito Santo.  

V. Exª., hoje nesta base governista, muito nos 
orgulha por ter contribuído, e muito, para avançarmos em 
busca de um Estado melhor. Também parabenizamos 
V.Exa. pelo Projeto em discussão, já aprovado na Comissão 
de Justiça, que com certeza é uma nobre luta do 
companheiro que, desde o início do mandato, vem 
trabalhado com afinco e com uma vontade incrível de ver 
realizadas ações coerentes quanto a diminuição do preço do 
pedágio.  

V. Exª. é um homem guerrido e com certeza Vila 
Velha  precisa de homens assim. Quem sabe, no futuro, 
V.Exª. venha nos representar naquela prefeitura, 
trabalhando em comum acordo com o Governo do Estado.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Nós 
agradecemos a V. Exª. por estar engajado nessa luta por  
Vila Velha, pois é de Vila Velha, e pela questão da Rodovia 
do Sol.  
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O grupo em prol da campanha para prefeito de 
Vitória, pelo PTC, do Professor, técnico e engenheiro, 
Antônio Fernandes, vem crescendo. Aproveitamos a 
oportunidade para saudá-lo e em especial ao povo de Vila 
Velha. Muito Obrigado. (Muito bem!)  
 
 O SR. EDSON VARGAS – Continua em 
discussão o parecer.  
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Peço a palavra 
para discuti-lo. 
 
 O SR. EDSON VARGAS - Concedo  a palavra 
ao Sr. Helder Salomão. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Finanças,  em função do tempo, praticamente abriremos 
mão da nossa fala. Porém, queremos registrar a posição da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, que é contrária à 
aprovação deste Projeto. 
 Assim sendo, votaremos contra o parecer do 
Relator, com todo respeito. A nossa avaliação é de que o 
Projeto não tem base fundamentada para poder merecer o 
nosso apoio. (Muito bem!) 
 
 O SR. EDSON VARGAS - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Contra o Relator 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - Com o Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Contra o Relator. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Contra o 
Relator. 
 
 O SR. EDSON VARGAS - Sr. Presidente, a 
matéria foi rejeita por três votos a dois. 
 Designo o Sr. Deputado César Colnago para 
relatar o vencido. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 
Finanças,  em conversa com os membros da Comissão de 
Justiça, tocaremos no mérito da matéria. 
 O interesse público será contemplado em quê, 
com todo respeito ao Sr. Deputado Délio Iglésias, do PSC.  
Se uma pessoa utiliza a 3ª Ponte, passando nela para vir 
trabalhar, retornando para almoçar em casa, depois 
retornando ao trabalho e voltando para casa à noite, passará 
pela 3ª Ponte quatro vezes, portanto, duas vezes completas.  
 Se nesse dia só for cobrado uma passagem, por 
direito do contrato assinado lá atrás a empresa tem direito 
de fazer um reequilíbrio econômico financeiro do contrato. 
Ou seja, ao invés de se pagar o valor do contrato, de um 
real e cinqüenta centavos, pagar-se-á três reais à empresa, 
porque ou Estado cobre essa despesa ou o povo paga a 
diferença.  

 Isso significa que se eu estiver em casa e não 
resolver trabalhar naquele dia, já paguei a passagem inteira. 
Então, não é melhor deixar no valor que está e quantas 
vezes passar pagar o valor do pedágio? Porque a discussão, 
se está cara ou é alta, o Sr. Deputado Euclério Sampaio 
sempre levanta na CPI. 
 Este projeto concentra as vezes que se vai pagar. 
O que a empresa fará? Vai calcular que, se passam 
cinqüenta mil carros por dia, e se nesses cinqüenta mil 
carros, trinta por cento são do mesmo proprietário, significa 
uma redução de trinta por cento desse valor. Então, ela 
pedirá um reajustamento de trina por cento da passagem. 
Vai encarecer a passagem, fruto do contrato assinado lá 
trás. E ela tem direito de ser ressarcida. Ou o Estado paga 
ou sobe a passagem do pedágio. 
 Então, hoje,  ao invés de  ter uma passagem mais 
barata, comparando a concentração que daria esse projeto, 
ele vai apenas aumentar o valor do pedágio. E se passar 
uma vez, estaria pagando trinta, quarenta por cento a mais 
do que hoje, porque o fluxo se manterá o mesmo. Só que 
será transferida  àquela pessoa que passa quatro ou cinco 
vezes para o valor de quem passa uma vez só. 
 Então, no mérito, entendemos que  não atende ao 
interesse público. Por quê? Porque se  resolvo, passo mal à 
tarde e não volto para trabalhar, eu que tinha pago apenas 
um valor, já paguei integral ao passar uma vez ao dia. Não 
sabemos se está dando para entender: hoje o  valor  da 3ª 
Ponte está calculado em cima de um planilha que nós, da 
CPI, estamos estudando de tantos mil carros por ano. Se 
vou reduzir em trinta, quarenta por cento, porque parte 
dessas pessoas são as mesmas, vou pedir o reequilíbrio 
econômico financeiro do contrato porque é de direito da 
empresa. 
 Por isso, votamos contra. Discutimos com os 
membros da Comissão de Justiça e tomou-se a decisão. 
Agora, referente ao mérito, ela não beneficia a população, 
concentra num valor maior o pedágio. O pedágio vai 
encarecer porque vai  passar menos veículos pagando por 
dia. Então, no mérito, a Comissão de Finanças agiu 
corretamente. 
 Se eu resolvo ir apenas uma vez,  eu que vou três 
vezes, já  paguei  aquelas  três vezes na minha passagem  de 
uma vez só, porque a receita de hoje não vai  cair; ela vai 
subir concentrando no valor da passagem. Essa é a 
diferença. No mérito queremos discordar. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (EDSON VARGAS) – 
Devolvo a matéria à Mesa. 

 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, 

solicito preferência para a votação dos Projetos  de Lei  nos  
86/2003 e 146/2003, na forma do parecer da Comissão de 
Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 

Em votação o requerimento verbal do Sr. Deputado Délio 
Iglesias.  

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao 
requerimento, permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado, contra quatro votos. (Pausa) 
Em discussão os Projetos de Lei n.ºs 86/2003  e  

146/2003 .  
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério 

Sampaio. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. Presidente, 
declino. 

 
O SR. PRESIDENTE (ANSELMO TOSE) – 

Havendo V. Exa. declinado, concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Délio Iglesias. 

 
O SR. DÉLIO IGLESIAS –Sr. Presidente, 

declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 

Havendo V. Exa. declinado, concedo a palavra a Sr. 
Deputada Brice Bragato. 

 
A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 

declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 

Havendo V. Exa. declinado, concedo a palavra ao Sr. 
Deputado César Colnago. 

 
O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. Presidente, 

declino. 
 
O SR. PRESIDENTE (ANSELMO TOSE) - 

Havendo S.Exa. declinado e não havendo mais oradores 
inscritos, declaro encerrada a discussão. 

Em votação  os Projetos de Lei nº 86/2003 e 
146/2003, na forma do parecer da Comissão de Justiça  com 
emenda. 

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

Rejeitados, contra dois votos. 
Arquiva-se a matéria. 
 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, pela 

ordem! Não posso aceitar o direito  que este Deputado tem 
de pedir ,antes de uma votação, que  V.Exa. consultasse o 
plenário se a votação poderia ser nominal ou não. Isso  me 
fere; fere meus direitos como Deputado e tudo bem.  Que 
haja a votação dos Srs. Deputados da maneira como 
quiserem  e como queiram votar. Agora da maneira como 
V.Exa. agiu, não posso concordar. 

O  Presidente desta Casa de Lei, Sr. Deputado 
Claudio Vereza sempre consulta o plenário. V.Exa. nem 
consultou. Isso me ofendeu , pois  um  projeto tão relevante, 
tão sério  foi derrubado porque alguns companheiros que 
antes votaram  favoráveis, agora se colocaram em pé. Então 
vai continuar a cobrança do pedágio, vai  continuar ida e 
vinda, e a CPI não vai dar em nada. Ouçam o que o Sr. 
Deputado Délio Iglesias  está falando. Desafio a CPI a dar 
alguma coisa, porque há alguma coisa muito interessante  
por trás disso. Até uma votação que é direito deste 
Deputado de votar, não foi pedida. 

 Sr. Presidente,  fiquei  insatisfeito, fique triste e 
não entendi. V.Exa. há de refletir que errou. V.Exa. que é 
um homem sério e humilde há de usar desta tribuna para 
manifestar o erro  que acabou de cometer  

 
O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) - 

Deputado Délio Iglesias, gostaria que V.Exa. entendesse 
minha posição, pois o tempo destinado a presente sessão 
está esgotado. Vou esclarecer a V.Exa  na próxima sessão.  
(Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a  
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será solene, hoje, às 18h30min. 

 
EXPEDIENTE : 
O que ocorrer. 
 

 Está encerrada a Sessão. 
 
 Encerra-se a Sessão às dezoito horas. 
 
 
(*) Vitória, 10 de Agosto de 2003 
 
 
MENSAGEM Nº 110/2003 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
 Com a presente, submeto à apreciação dessa Casa 
de leis, o incluso Projeto de Emenda Constitucional que 
pretende revogar o art. 56 inc. XVI da Constituição 
Estadual, que delega à Assembléia Legislativa a 
competência exclusiva para autorizar ou aprovar convênios, 
acordo ou contratos a serem firmados com o governo 
federal, estadual e municipal, com entidades de direitos 
público ou privado, ou com particulares, dos quais resultem 
para o Estado quaisquer encargos não estabelecidos na lei 
orçamentária, uma vez que a norma contida no citado 
dispositivo agride as diretrizes constitucionais às quais a 
Lei Maior Estadual deve se ater. 
 A iniciativa deste projeto se funda no julgamento 
da ADI 342-9, publicada no Diário Oficial da União de 
30/04/2003, em que o Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, decretou a inconstitucionalidade de 
dispositivo idêntico previsto na Constituição Estadual do 
Paraná alegando afronta ao art. 2º e art. 71, inc. VI da carta 
Magna. 

Como se depreende do voto do ilustre Relator do 
acórdão, a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no 
sentido de considerar como ofensiva ao princípio de 
independência e separação dos Poderes a submissão à 
prévia aprovação pelo Legislativo de convênios celebrados 
pelo Governador do Estado. 
 Com efeito, não existe na Constituição Brasileira 
qualquer norma ou princípio que sirva de modelo para 
legitimar a interferência legislativa como pressuposto de 
validade ou eficácia dos atos que se inserem na órbita 
primariamente confiada ao Poder Executivo, quais sejam, a 
de celebrar convênio e acordo que visem a satisfação do 
bem público. 
 Ao revés, muito embora tenha aumentado os 
poderes fiscalizatórios do Congresso em relação aos atos 
governamentais, não reputou necessária qualquer 
autorização legislativa para celebração de convênios ou 
contratos por parte do Poder Executivo exceto os atos 
internacionais cuja disciplina é bastante diversa da que ora 
se analisa). Determinou, apenas, uma fiscalização a 
posteriori a ser exercida por parte do Congresso Nacional, 
depois de realizada a transferência de recursos da União, 
conforme determina o art. 71, inc. VI da CF. 
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 Tendo em vista que, por força do art. 75 caput, a 
norma contida no art. 71, inc. VI é de aplicação obrigatória 
nos Estados, da mesma forma que a preservação dos 
princípios fundamentais da República Federativa, dentre os 
quais se insere o da separação dos poderes, há que se 
concluir, forçosamente, pela inconstitucionalidade do art. 
56, inc. XVI da Constituição Estadual, que se pretende 
revogar pelo presente, por tratar-se de medida de 
apropriado zelo pelo ordenamento jurídico. 
 
 Atenciosamente, 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
15/2003 

 
Revoga o art. 56, inciso XVI, 
da Constituição Estadual. 

 
 Art. 1º Fica revogado o inciso XVI do art. 56, da 
Constituição Estadual que delega à Assembléia Legislativa 
a competência exclusiva para autorizar ou aprovar 
convênios, acordos ou contratos a serem firmados com o 
governo federal, estadual e municipal, com entidades de 
direito público ou privado, ou com particulares, dos quais 
resultem para o Estado quaisquer encargos não 
estabelecidos na lei orçamentária. 
 

Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
(*) Republicada por haver sido publicada com 
incorreção. 
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CENTÉSIMA DÉCIMA NONA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
ANSELMO TOSE. 

ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS 
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO 
TOSE, CARLOS CASTEGLIONE E CÉSAR 
COLNAGO. (03) 
 

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

Conforme o nosso regimento Interno, faremos a 
leitura de um trecho da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Carlos Casteglione 
lê o Salmo 37,05) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) -  
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos 
da presente Sessão. 
 Convido  o Sr. Deputado Carlos Casteglione a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Carlos Casteglione 
lê o Salmo 1.1) 

 
  Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior. 
 

(O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da Ata.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) -  
Aprovada a Ata como lida. (Pausa) 
 Informo aos Srs. Deputados e demais presentes 
que esta Sessão é Solene para comemorar os cem anos da 
Igreja Presbiteriana no Espírito Santo, de acordo com o 
requerimento da Mesa Diretora, aprovado no plenário.  
 Procederemos à composição da Mesa:  Sr. 
Deputado Anselmo Tose, presidindo esta Sessão na 
ausência do Sr. Deputado Claudio Vereza, que se encontra 
em companhia do Governador do Estado, Sr. Paulo 
Hartung, acompanhando a visita do Ministro dos 
Transportes ao nosso Estado;  Sr. Deputado Carlos 
Casteglione; o Pastor Paulo César Lacerda, Presidente do 
Sínodo Central Espírito-santense; o Presbítero Hermes 
Peyneau, Presidente de Honra  da Comissão do Centenário 
da Igreja Presbiteriana do Brasil e Secretário Executivo do 
Sínodo Central Espírito-Santense,  Reverendo  Hernandes 
Dias Lopes, Mensageiro Especial do Centenário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil; Reverendo Max Wenzel Eler 
Louzada, Dirigente Litúrgico; Sr. Antônio Leopoldo, Juiz 
da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 
 Convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino 
Nacional Brasileiro. 
 

(É entoado o Hino Nacional 
Brasileiro) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Anunciamos as presenças dos Srs.: Adonias Zan, Promotor 
de Justiça da Capital; do Pastor Gilberto Augusto Queiroz, 
da Igreja Presbiteriana de Cariacica, Campo Verde; do 

Pastor Ronildo Miguel Soares, também da Igreja 
Presbiteriana de Cariacica; do Pastor Rogério Marques 
Rezende, da Igreja Presbiteriana de Cariacica, São Geraldo; 
do Pastor Simontom Ferreira Costa, da Igreja Presbiteriana 
da Mata da Praia; do Reverendo Aubério da Silva Brito, da 
1ª Igreja Presbiteriana de Vitória; do evangelista e 
presbítero, Sr. Antônio Soares, da 1ª Igreja Presbiteriana de 
Guarapari; do Reverendo Darli Gomes Silveira Filho, 
Presidente do Sino do Espírito Santo, do Rio de Janeiro; do 
Pastor Oscar Manoel Alvarez, Pastor Presbiteriano de Novo 
Horizonte; do Reverendo Ronaldo Bezerro O. Souza, da 
Igreja Presbiteriana da Praia do Canto; do Pastor Roney 
Protes Faria, da Igreja Presbiteriana de Aymorés, Minas 
Gerais; do Pastor Ezequias Scherrer, Pastor da Igreja 
Presbiteriana de Cariacica; do Sr. Dom Hélio Robert, Bispo 
auxiliar de Vitória da Igreja Católica da Praia do Canto. 
 No decorrer dos trabalhos anunciaremos os outros 
presentes. 
 Concedo a palavra ao Pastor Paulo César Lacerda, 
Presidente do Sínodo Central Espírito-santense, que fará 
saudações especiais e um histórico da Igreja Presbiteriana 
do Brasil. 
 

 O SR. PAULO CÉSAR F. LACERDA - (Sem 
revisão do orador) – Saudamos em nome do Sínodo 
Central Espírito-santense, primeiramente as autoridades que  
compõem à Mesa, os pastores presentes e todos aqueles que 
pertencem a família presbiteriana. Nossa saudação aos 
amigos, todos aqueles que de forma preciosa, representante 
do arcebispo, que também sinta o calor da  Centenária,  
Igreja Presbiteriana do Brasil no Espírito Santo. 
 Estamos celebrando um século de história e de 
bênçãos.  
 A Dr.ª Isabel Lacerda é escritora  historiadora  e 
lançou um livro: Um século de história da Igreja 
Presbiteriana no Espírito Santo, um trabalho voltado para a 
pesquisa histórica. Têm alguns fatos inéditos sobre a 
marcha da Igreja Presbiteriana no Estado do Espírito Santo. 
Mas ela encerra seu livro com um lindo poema que se 
conclui da seguinte maneira:   
 

“Meus irmãos, minhas irmãs, 
Amigos e companheiros,  
Muito temos que agradecer, 
Por 100 anos de vitórias.  
Na longa caminhada 
Dos pioneiros da fé. 
Eles plantaram a boa semente 
Que cresceu e se multiplicou, 
E no Estado do Espírito Santo 
Uma grande igreja raiou 
Pelos heróis que passaram, 
Pregando a Palavra de Deus, 
Unamos as nossas vozes 
Por esse Brasil afora: 
Eu também quero ser parte 
Desta grandiosa história.”  

 
Uma grande igreja teve o seu início na pequena e 

aconchegante cidade de São José do Calçado, oficialmente 
no dia 19 de setembro de 1903, no lar do farmacêutico 
Benjamim Moraes e sua esposa Dona Adélia Moraes. No 
dia 10 de março de 1907 é fundada oficialmente a Primeira 
Igreja Presbiteriana em São José do Calçado. A partir dali 
essa igreja começou a marchar no solo capixaba. São José 
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do Calçado, Guaçui, Celina, Alegre, Jerônimo Monteiro, 
Cachoeiro de Itapemirim, chegando também a nossa 
capital.  

No dia 26 de dezembro de 1928 é implantada a 
Primeira Igreja Presbiteriana em Vitória e a partir daí a 
igreja vai se expandindo por toda a Grande Vitória. 
Expandindo-se para o Norte, Alto Rio Novo, Colatina e São 
Mateus. Hoje, somamos cento e quarenta e uma igrejas, 
mais de trinta e dois mil membros, doze presbitérios e três 
sínodos. 

Somos uma igreja que tem a visão social. Somos 
uma igreja que tem a visão cultural. Somos uma igreja hoje 
filantrópica também. Temos na área da filantropia a nossa 
APAD, Associação de Prevenção e Assistência aos 
Dependentes de Drogas. Somos uma igreja presente na 
sociedade, com médicos, engenheiros, advogados, juízes, 
professores, jornalistas, presente também no cenário 
político, nas Câmaras Municipais, nas prefeituras, nas 
Câmaras Estadual, Federal e, também, no Senado. E, diga-
se de passagem, já tivemos o primeiro candidato à 
Presidência da República.  

Somos uma igreja que reconhece o estado, 
reconhece que a igreja e o estado procedem da mesma 
origem, são instrumentos de que Deus se serve para a vinda 
do seu reino. Cremos que a igreja e o estado coexistam, 
contudo com missões distintas. Temos uma missão mui 
especial, orar pelo estado, colocar as autoridades sob a 
soberania do Deus que as instituiu, ser-lhe consciência. 
Uma igreja celebrando um século de história e de benções. 
É uma igreja que quer convidar a cada um nesta sessão 
solene a dizer em alto e bom som: eu também quero ser 
parte dessa grandiosa história. Que Deus os abençoe. 
(Muito bem!) (Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

A Presidência registra, com satisfação, a presença de Dom 
Hélio Adelar Rubert, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Vitória; do Tenente Maurício Alesandro Pinto, do 6º 
Batalhão da Polícia Militar;  Pastor Cleufas Sather, da 1ª 
Igreja Presbiteriana de Jacaraípe; do Sr. Vereador Eliezer 
Tavares, de Vitória; do Pastor Carlos Renato, da Igreja 
Presbiteriana de Aracruz; do Pastor Givanildo Paulino da 
Silva, da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras; do Pastor 
Ronaldo Pontes Xavier, Presidente do Presbitério de 
Guarapari; do Reverendo Abdiel Bibiano Neves, Pastor 
Presbiteriano de Itacibá; do Presbítero Nivaldo Gonçalves, 
da Igreja Presbiteriana II de Aracruz;  do Pastor Ronaldo 
Gasparini, da Igreja Presbiteriana de Aracruz; Reverendo 
Walter de Souza, Presidente do Presbitério de Vila Velha; 
do Pastor Edison Martins, da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Guarapari; do Presbítero Pedro Miguel Castilho, da 
Igreja Presbiteriana da bela cidade de Domingos Martins; 
do Presbítero Altair Garcia Coelho, da Igreja Presbiteriana 
da Serra. 

Lembramos a todos os presentes que esta sessão 
solene em comemoração aos cem anos da Igreja 
Presbiteriana no Espírito Santo está sendo gravada e será 
levada ao ar pela TV Assembléia, em canal fechado, a partir 
de amanhã. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione. 

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Deputado Anselmo 

Tose; Srs. membros da Mesa; Senhores e Senhoras, minhas 
saudações. 

É de fato um grande prazer poder participar de 
momento tão especial para esta Casa e para a vida da Igreja 
Presbiteriana no Espírito Santo. Cem anos não são poucos 
dias, é uma vida construída, alicerçada na fé cristã. Alicerce 
esse que faz crescer a igreja, que faz crescer os seus 
membros que, sem dúvida alguma, como disse o Pastor que 
nos antecedeu, estão presentes na sociedade fazendo a 
transformação da sociedade, fazendo a ligação perfeita da 
fé com a vida.  

Certamente, os membros da Igreja Presbiteriana 
do Espírito Santo têm muito a comemorar nesta data. Que 
este ano possa ser de muitas comemorações e que também 
seja o momento, ao completar cem anos, de estarmos 
lutando ainda mais, fazendo crescer ainda mais a fé cristã 
no meio do povo capixaba, unidos a todos os outros irmãos 
de outras religiões que juntos com a Igreja Presbiteriana 
empunham a bandeira da fé, a bandeira de acreditar que 
Jesus Cristo nos orienta e nos leva a nossa ação de vida no 
dia-a-dia. Que a nossa ação iluminada pelo testemunho vivo 
de Jesus Cristo possa nos orientar, possa nos dar força, 
possa nos levar à construção da sociedade, a construção das 
entidades e ao fortalecimento desta igreja. 

Esta é a nossa saudação. Parabenizamo-los pelos 
cem anos comemorados e que os membros da Igreja 
Presbiteriana no Espírito Santo possam ser sinal de luz, de 
fé, de esperança na construção de um novo tempo, nessa 
construção. Nós, como Deputados Estaduais, temos 
também participado na reconstrução do Espírito Santo. 
Nosso Estado que por tantos anos foi dilacerado pela 
prática injusta de corrupção, de desmandos. Certamente 
estamos fazendo um esforço nesta Casa. Juntos com  todos 
os segmentos da sociedade organizada, igrejas, outras 
entidades, estamos lutando, estamos agradecidos porque a 
sociedade capixaba tem de certa forma contribuído 
imensamente para que o Estado do Espírito Santo possa 
alavancar novos tempos, para que o Estado do Espírito 
Santo possa dar direito, dignidade e cidadania ao seu povo. 
 Certamente, os membros da Igreja Presbiteriana, 
no seu dia-a-dia têm feito ações no Estado do Espírito Santo 
que também tem ajudado a construir esse novo Estado que 
estamos buscando, estamos lutando. Continuem assim, 
fortes, presentes na sociedade, iluminados pela Palavra de 
Deus, pelo Cristo vivo que nos conduz no dia-a-dia. Muito 
obrigado. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Essas foram as palavras do Deputado Carlos Casteglione. 
Registramos ainda as presenças dos Pastores Helmar 
Henrique, da Igreja Presbiteriana de Araçás  em Vila Velha; 
Dalmácio Cirino Silva, da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Linhares; Carlos Magno da Silva, da Igreja Presbiteriana de 
Feu Rosa; Luiz Henrique Sobrinho, da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Santa Teresa; Ari Tebas de Freitas, da 
Igreja Presbiteriana Filadélfia de Vila Velha; Presbítero 
Eudir Lopes Farias, da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Vitória e o Reverendo Antônio Raimundo Sinval, da Igreja 
Presbiteriana do bairro de Fátima. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Anselmo Tose. 
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 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) – Boa noite a todos, Deputado Carlos Casteglione, 
cumprimento os membros da Mesa nas pessoas do 
Reverendo  Max Wenzel e do nosso amigo Pastor 
Hernandez; Srs. e Srªs. presentes, pastores, membros da 
Igreja Presbiteriana, enfim, a todos os presentes e as 
pessoas que nos acompanharão depois, através das imagens 
da TV Assembléia. 
 É motivo de muita honra estar recebendo vocês 
aqui. Cem anos não são cem dias, não são cem meses. É um 
século, é um tempo muito grande, principalmente, se 
considerarmos que o nosso país tem apenas quinhentos anos 
de descobrimento. Um pouquinho mais. Se considerarmos 
que o Brasil moderno tem trinta, quarenta, cinqüenta anos, 
até há pouco tempo éramos uma Nação, um país 
eminentemente rural, agrário, camponês, exportador de 
matéria prima e hoje somos uma das maiores economias do 
mundo, um pais que se abriu e tenta ser competitivo no 
cenário internacional. Prepara-se para, se Deus quiser, ser 
uma grande Nação do tamanho do nosso potencial, da força 
do nosso povo, dessa pujança, da mistura de raças que 
temos aqui em nosso território. 
 É grande a satisfação em tê-los aqui conosco 
nesse reencontro dos capixabas com as suas instituições 
públicas. Estamos fazendo uma espécie de retomada dessas 
instituições em função da sociedade e de seus interesses 
maiores. Elas estiveram desviadas dos seus caminhos, nos 
entristeciam, nos envergonhavam muito. Hoje todos pedem 
para vir à Assembléia Legislativa, para ter uma Sessão 
Solene, ter uma audiência pública, ser homenageado. Ao 
contrário de quando assumimos, muitos nos procuraram 
para devolver diploma de homenagens que receberam de 
quem não queriam  e de um Poder que tinha uma direção 
diferente daquela que as pessoas desejariam.  
 Temos hoje nesta sessão a presença do Pastor 
Oliveira, do nosso Bispo Auxiliar Dom Hélio e, ontem, 
tivemos nesta Casa a presença do Sr. Governador Paulo 
Hartung  que durante cinco horas conversou, dialogou e não 
debateu com os Srs. Deputados, uma coisa nunca antes 
vista nesta Casa que vai fazer cento e setenta anos nos 
próximos meses. Vimos uma lição de democracia, de como 
se pode manter um nível  de debate entre os Poderes.  

O mais importante  de tudo é que tivemos uma 
espécie de visita ao Estado do Espírito Santo, de um 
Espírito Santo real, que quer crescer, de pessoas que 
trabalham; dos portos, do petróleo, da agricultura que é o 
setor que mais emprega, da necessidade de infra-estrutura, 
seja da parte ferroviária, da dragagem de nossa Baia, da 
construção das estradas vicinais que fazem a ligação entre 
vários municípios, seja da duplicação da nossa BR 101 que 
é a única que não está prevista, no orçamento federal, para 
ser alargada. Enfim, desse Espírito Santo real que cresce, 
que quer ser forte, que tem força, que tem uma cultura 
diversificada, que tem um povo trabalhador que quer ser 
visto de uma maneira  diferente pelo País e, se Deus quiser, 
vai ser visto.  

Tivemos isso ontem e é uma coincidência muito 
grande receber vocês no dia de hoje, porque ontem lavamos 
a alma. No último governo, o governador deixou de 
comparecer a esta Casa porque não tinha coragem  e porque 
não havia clima para debater e conversar. 
 Este é o novo parlamento capixaba que acolhe e 
recebe nossa sociedade, que acolhe e recebe vocês todos. 

 Gostaria de citar a convivência que tive 
oportunidade de ter  com o Pastor Hernandes, enquanto 
Secretário Municipal de Saúde e vizinho da Igreja 
Presbiteriana da Beira Mar - aproveitamos para 
cumprimentar o Fernando De La Costa, nosso amigo 
daquela Igreja - foi uma convivência muito boa, muito 
positiva, de muito ensinamento. Lembro do início de minha 
caminhada quando  estava quase decidido na disputa 
eleitoral, uma coisa que não desejava mas achava que era 
importante. Os homens de bem têm que fazer alguma coisa. 
Citava, há poucos dias, aquele provérbio chinês que diz: “ 
Para que o mal prevaleça basta não fazer nada, cruzar os 
braços” . Ou seja, temos que fazer alguma coisa. A 
sociedade capixaba fez e trouxe para esta Casa uma 
mudança muito grande na composição dos seus 
parlamentares. 
 Com essa saudação, falando em meu nome e em 
nome do Presidente Claudio Vereza, do qual justificamos  a 
ausência, em nome do Sr. Deputado Paulo Foletto, nós três 
compomos a Mesa Diretora desta Casa e estamos colocando 
a Assembléia Legislativa no rumo que os Srs. estão vendo 
e, se Deus quiser, continuará cada vez melhor para que 
possamos ter um Espírito Santo grande, do sonho desse 
povo trabalhador que vai ver a Nação não com vergonha de 
nosso Estado, mas como já está acontecendo porque ontem 
aqui foi anunciada a pesquisa feita pela Brasmarket que 
coloca o governo Paulo Hartung como o governo avaliado 
em todo o território nacional como o governo mais honesto 
do Brasil e o quinto do ponto de vista da sua gestão 
político-administrativa .  

Isso nos honra e nos orgulha muito porque 
seguramente tem o dedo desta Casa mas tem, também, a 
presença firme, a força, a atenção, o acompanhamento e até 
mais, o monitoramento da sociedade capixaba que não quer 
ver mais as suas instituições voltadas, como estava antes, 
acontecendo aqui, para direções que não tem nada a ver 
com o que precisamos, com o que vocês pregam, com o que 
todos os capixabas querem. 
 Saudações a todos nessa comemoração dos  cem 
anos da Igreja Presbiteriana do Estado do Espírito Santo. 
Uma boa-noite e muito obrigado. (Muito bem!). (Pausa). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Registramos a presença do Sr. 
Deputado César Colnago, Líder do Governo. (Pausa). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Concedo a palavra ao Reverendo Max Wenzel Eler 
Louzada. 
 
 O SR. MAX WENZEL ELER LOUZADA – 
(Sem revisão do orador) - Em nome da Comissão Especial 
que trabalhou para que esse evento viesse a culminar neste 
momento como acontecido. Saúdo também a pessoa do 
representante desta Casa, presente nesta Mesa, Sr. 
Deputado Anselmo Tose, juntamente com os demais 
membros desta Mesa, é com alegria e satisfação em nome 
da Igreja que agradeço esta Casa por  nos receber neste 
momento.  
 Saúdo a todos os deputados presente e a todos os 
pastores, demais presentes, autoridades que representam 
outras entidades, igualmente aos irmãos membros das 
Igrejas Prebisterianas que se fazem presentes, 
representando a sua igreja. Retomo a palavra citada pelo Sr. 
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Deputado Anselmo Tose exatamente essa retomada 
institucional, ou da participação das instituições na vida 
pública, para dizer que a Igreja Prebisteriana sempre foi 
marcada onde esteve pela sua presença marcante. Creio que 
este momento é uma prova e marco desta realidade.  
 Também chamo a atenção para a necessidade de 
que a Igreja que hoje comemora cem anos, se faça presente 
também, de maneira ainda mais forte, nas discussões que 
têm sido trazidas para a sociedade. Cem anos de história 
IPB que culmina no momento em que o País precisa ainda 
mais da presença desta Igreja. Quero crer que os próximos 
anos que virão, certamente serão marcados ainda mais pela 
presença dessa Igreja que hoje celebra esta festa. 
 Aproveitamos o momento para dizer que este ato 
construtivo que foi trazido para este local, é um ato que está 
reverberando nos demais municípios da Grande Vitória. 
Teremos também sessão solene nos demais municípios da 
Grande Vitória, como estamos tendo nesta Casa de Leis. 
Aproveitamos a oportunidade  para convidar a todos os 
presente que na medida do possível se façam presentes 
nestas solenidades. 
 Gostaria de ressaltar que neste momento é 
impossível trazer à tona cem anos de história em apenas 
alguns minutos. Mas é possível olharmos para esse 
momento da história em que ela sobe a nossa memória de 
maneira especial, para revermos os passos que demos no 
passado e que foram marcantes e significantes na vida da 
Igreja e do nosso Estado para continuarmos no mesmo 
caminho naquilo que foi acertado. 

Também é momento para revermos aquilo que 
outrora se perdeu na caminhada dos cem anos e 
continuarmos a refazer aquilo que ficou para trás. Creio que 
este momento é um convite para trabalharmos ainda mais 
para que os anos que virão sejam mais construtivos na vida 
do povo capixaba, especialmente, na vida da Igreja 
Prebisteriana do Brasil no nosso Estado. Também é 
momento para olharmos para a presença de pessoas, de 
igrejas, de denominações se fazendo presente na vida 
pública e percebermos que é necessário uma intercessão 
ainda maior da Igreja por este povo. Acho que  é o 
momento de conclamarmos o povo da Igreja Presbiteriana, 
especialmente,   para participarmos e engajarmos  na 
construção da cidadania  que se faz neste Estado. Este é um 
momento marcante, a Igreja que participa da construção da 
cidadania, é uma igreja realmente cidadã do Reino de Deus. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Estas  foram as palavras do Reverendo Max Wenzel Eler 
Louzada, dirigente litúrgico.   
 Registramos as presenças do Pastor Hilton 
Pereira; o Pastor Oliveira de Araújo; Presbítero Nelço 
Gonçalves Marques e do Presbítero Orlando Cunha da 
Igreja Presbiteriana de Andorinhas – Vitória.  
 O Sr. Reverendo Max Wenzel Eler Louzada  
deseja nos entregar uma  homenagem.  
 
 O SR. MAX WENZEL ELER  LOUZADA –  
Devido a mudança do programa, estaríamos fazendo esta 
homenagem no final do culto, mas pelo que fomos 
informados é necessário que encerrássemos a sessão neste 
momento. Temos, primeiro, uma palavra de gratidão a Deus 
por este momento especial e  marcante na  vida da Igreja. 
Agradecemos também  ao Sr. Deputado Claudio Vereza, 

embora não estando presente,  que gentilmente nos acolheu  
em nossa proposta quando o procuramos, eu e o Reverendo  
Cleufas Satlher. S.Exa. nos recebeu e acolheu este 
momento e também aos  seus assessores que nos prestou  
toda a atenção para produzirmos essa solenidade. 
Agradecemos aos demais Deputados que certamente, 
participaram aprovando este ato. Que Deus   redunde em 
benções na vida desta Casa aquilo que  fizeram hoje, neste 
local e também na vida do povo capixaba.  

Convido o Reverendo Cleufas Satlher que  passe 
às mãos do Sr. Deputado Anselmo Tose, um livro que foi 
lançado em comemoração ao Centenário da Igreja 
Presbiteriana. Esse livro é uma recordação  deste momento. 
Temos a certeza de que  será  de valia na vida de S.Exa. 
 

(O Sr. Cleufas Satlher  entrega o livro 
ao Sr. Deputado Anselmo Tose) 
(Palmas!) 

 Convidamos a todos  presentes para no dia  27 de  
setembro,  quando estaremos em São José do Calçado 
celebrando e rememorando esta data festiva e marco 
histórico da Igreja Presbiteriana. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Informamos a todos  que, antes de encerrarmos a presente 
sessão, haverá em seguida  uma celebração  em 
Comemoração aos Cem Anos  da Igreja Presbiteriana no 
Estado do Espírito Santo.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será  ordinária, à hora regimental e para 
a qual designo: 
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

 ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução   n.º 151/2003. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 241/2003, 
276/2003, 289/2003, 262/2003, 240/2003, 12/2003 
(Complementar), 242/2003, 281/2003 (Resolução). Votação 
adiada, em 1º turno, das Propostas de Emenda 
Constitucional nºs 08/2003 e 09/2003. Votação adiada, do 
Projeto de Resolução nº 59/2003. Discussão única, dos 
Projetos de Resolução nºs.  002 e 003/2003. Discussão 
única, do Projeto de Lei  Complementar nº 06/2003. 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 37/2003, 134/2003, 
38/2003, 181/2003, 50/2001. Discussão prévia, do Projeto 
de Lei nº 67/2003. Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar nº 09/2003 e dos Projetos de 
Lei nºs. 89/2003, 238/2003, 16/2003 (Complementar). 
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei n.º 
246/2003, 249/2003, 251/2003, 262/2003 (Resolução), 
266/2003, 274/2003, 275/2003 (Resolução), 277/2003, 
292/2003, 296/2003, 12/2003 (Complementar), 81/2003 
(Decreto Legislativo), 07/2003 (Complementar), 142/2003, 
288/2003, 282/2003 e 294/2003. Discussão especial, em 1ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.ºs 194/2003, 206/2003, 
239/2003, 271/2003, 290/2003, 297/2003, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 13/2003, dos Projetos nºs 
216/2003 e 167/2003.  

Está encerrada a sessão. Encerra-se a sessão às 
dezenove horas e trinta minutos. 
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ATOS DA MESA 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.096 
 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito - CPI criada pela Resolução nº 2.077, 
de 22 de maio de 2003, para apurar possíveis 
irregularidades nos contratos de concessão no 
sistema (Transcol). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do  art. 49 
combinado com o art. 53 do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução  nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo  de 90 (noventa) 
dias, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – 
CPI criada pela Resolução nº 2.077, de 22 de maio de 2003. 

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

publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  17 de setembro 
de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente  
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.097 
 

Altera os artigos  39, 44 e 45 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600/91 
incluindo a Comissão Permanente de Ciências e 
Tecnologia, e  dá outras providências. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XXVI 
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução  nº l.600, 
de 11 de dezembro de 1991, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º O artigo 39 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, passa a  vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 39. (...) 

 
III – de Educação e Cultura; 

 
(...) 

 
IX – de Ciência e Tecnologia.” (NR) 

 

Art. 2º O artigo 44 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 44. À Comissão de Educação e Cultura 
compete opinar sobre: 
 
I – educação, instrução e desenvolvimento 
cultural-artístico; 
 
II – problemas da infância, da  adolescência, 
do idoso  e do  deficiente  físico relacionados 
com sua área de atuação; 
 
III –  aplicação  dos  recursos públicos destinados  
às  escolas  públicas, comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas; 
 
IV – assuntos relacionados com a interação de 
entidades ligadas à educação e cultura; 

 
V – cumprimento do Estado com relação à 
garantia de atendimento ao educando no ensino 
básico, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação 
e de assistência; 

 
VI – política estadual de cultura.” (NR) 

 
Art. 3º Fica incluído o artigo 44-A no Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 44-A. À Comissão de Ciência e Tecnologia 
compete opinar sobre: 

 
I – assuntos relativos à ciência e à tecnologia; 

 
II – assuntos relacionados com a interação de 
entidades ligadas à ciência e à tecnologia; 

 
III – desenvolvimento científico e tecnológico; 

 
IV – política estadual de ciência e tecnologia e 
organização  institucional  do setor público; 

 
V – política estadual de informática e automação 
do setor público.” 

 
Art. 4º O parágrafo único do artigo 44 passa a ser o artigo 
44-B. 

 
Art. 5º O parágrafo único do artigo 45 passa a ser o artigo 
45-B. 

 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de setembro 
de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1.839 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n° 1745, de 12.12.94, resolve:  
 
 DESIGNAR, a partir de 15.09.2003, para o 
exercício de  Função Gratificada, a servidora  efetiva 
MARGARETH CARRETA PIMENTEL – matrícula 
027953, lotada no GRH/DLA, para exercer atividades de 
coordenação da manutenção do cadastro  de pessoal ativo e 
inativo  da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.840 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, tendo em vista o afastamento das 
servidoras de local considerado insalubre,  resolve 
 
 CESSAR, a partir de 01.09.2003, o pagamento da 
Gratificação por Exercício de Atividade em condições 
insalubres às servidoras MARISE DE ALMEIDA ÁVILA 
– matrícula n.º 203326, LAUDERLIZ GOMES – 
matrícula n.º 202679 e MARIA DAS GRAÇAS DE 
ANDRADE ABI HARB SAN – matrícula n.º 203247, 
atualmente lotadas no Núcleo de Treinamento desta Casa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.841 
 

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

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 

“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
AUGUSTO PEREIRA DE ABREU, do cargo em 
comissão de  Adjunto   Legislativo, código ADETC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.842 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
AUGUSTO PEREIRA DE ABREU, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, código ALREC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.843 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de  Assistente  Legislativo, código ALREC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.844 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto Legislativo, código ADETC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.845 
 

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

EXONERAR,  na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LAERT LOUREIRO ALVES , do cargo em 
comissão de Coordenador Geral  de Gabinete  de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado Luiz 
Carlos Moreira, a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.846 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
LUCI DOLORES CUZZUOL ALVES, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, 
a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.847 
 

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

 
EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 

“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
DIOGE CÂMARA LEAL, do cargo em comissão de  
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
Gabinete do Deputado Marcos Gazzani, a partir de 
01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.848 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
PATRÍCIA MAULAZ DE ASSIS VIEIRA, do cargo em 
comissão de  Agente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado José Tasso, a partir 
de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.849 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, alínea 
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
PAULO ROBERTO PEREIRA BORGES, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do Gabinete do Deputado José Tasso, a partir 
de 10.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 
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PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.850 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
PATRÍCIA MAULAZ DE ASSIS VIEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Agente de Gabinete  de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Marcos 
Gazzani, a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.851 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete  de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado José 
Tasso, a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.852 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
CLEMENTINA AUGUSTA ULICH, 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 Luiz 
Carlos Moreira, a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.853 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
RODRIGO PEREIRA BORGES, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado José Tasso, a partir 
de 10.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1.854 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
LAUDINETE ALVES COLNAGO, 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 Luiz 
Carlos Moreira, a partir de 01.09.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. 
CONTRATANTE: 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 

  
2.  CONTRATADO: TIAGO FLEGELER DE 

SOUZA 
  
3.  
ESPECIFICAÇÃO: 

ESTÁGIO EDUCACIONAL  - 
3º GRAU 

  
4.  VIGÊNCIA: 19.09.2003  a 18.09.2004 
  
5.VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

 R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta 
reais). 

  
6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

  
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 17 de 
setembro de 2003. 

 
JOÃO LUIZ PASTE 

Diretor Geral da Secretaria 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ERRATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2003 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através da sua Comissão Especial de Licitação, torna 
público aos interessados, a errata do processo licitatório a 
saber:  

  

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de 
serviços continuados de engenharia, de manutenção e 
assistência técnica, preventiva, corretiva e preditiva 
predial.  
 
Esclarecimento referente ao Capitulo VI item 6.2.4 – 
Documentação relativa à Capacidade Técnica, subitem 
d.1) Engenheiro Eletricista: 
 
Onde se lê:  
 

• Manutenção e Operação em regime de residência, de 
subestação(ões) na classe de média tensão, contendo 
transformadores de força à óleo e à seco; com sistema 
de distribuição em média tensão, em uma única 
instalação 

 
Leia - se:  
 

• Manutenção e Operação em regime de residência, de 
subestação(ões) na classe de baixa ou média tensão, 

contendo transformadores de força à óleo ou à seco; 
com sistema de distribuição em baixa/média tensão, 
em uma única instalação  

 
Vitória, 17 de setembro de 2003. 
 

COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO/ALES. 
  

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONVITE Nº 28/2003 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados a abertura de processo licitatório 
a saber: 
Processo n º 031078-0 

Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de 
serviços de instalação, montagem e fornecimento de 
divisórias.  
Data da Abertura: 25 de setembro de   2003 às 10: horas. 
Local: Av. Américo Buaiz n º 205, Sala 706, 7º andar, 
Enseada do Suá, Vitória-ES, sendo que os interessados 
deverão trazer um disquete para cópia do Edital, ou 
solicitar através de E–mail 
(comissaolicitacao@al.es.gov.br) no horário de 08:00 às 
18:00 horas.  
 
Vitória, 18 de setembro de 2003. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/AL 

  
 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2003 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados a abertura de processo licitatório 
a saber: 
Processo n º 034712-0 

Objeto: Contratação de Seguradora para a Prestação 
de Serviços de Seguro Predial. 
Data da Abertura: 03 de outubro de   2003, às 10: horas. 
Local: Av. Américo Buaiz n º 205, Sala 706, 7º andar, 
Enseada do Suá, Vitória-ES, sendo que os interessados 
deverão trazer um disquete para cópia do Edital, ou 
solicitar através de E–mail 
(comissaolicitacao@al.es.gov.br) no horário de 08:00 às 
18:00 horas.  
 
Vitória, 18 de setembro de 2003. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/AL. 

  
 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2003 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
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público aos interessados a abertura de processo licitatório 
a saber: 
Processo n º033974-0 

Objeto: Aquisição de Material Eletro-Eletrônico.    
Data da Abertura: 06 de outubro de   2003, às 10: horas. 
Local: Av. Américo Buaiz n º 205, Sala 706, 7º andar, 
Enseada do Suá, Vitória-ES, sendo que os interessados 
deverão trazer um disquete para cópia do Edital, ou 
solicitar através de E–mail 
(comissaolicitacao@al.es.gov.br) no horário de 08:00 às 
18:00 horas.  
 
Vitória, 17 de setembro de 2003. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/AL 

  
 
 

PORTARIA Nº 166 
 

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

ANTECIPAR, para  o período de  22.09. a 
21.10.2003,  as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2003, do  servidor FELIPE DAVID NETO, 
matrícula n.º  203287, titular do cargo efetivo de Assistente  
de Apoio  Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente  da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas  anteriormente conforme   Portaria nº 487 /2002. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 167 
 

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

ANTECIPAR, para  o período de  01 a 
30.10.2003,  as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2003, da  servidora EUZINETTE GLÓRIA 
RODRIGUES ESTEVAM, matrícula n.º  201918, 
exercendo em comisão o  cargo de Assistente Legislativo, 
código ALRH, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas  anteriormente  conforme   Portaria nº    487 
/2002. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em  18 de 
setembro de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 168 
 

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

MARCAR, para o período de 22.09 a 
21.10.2003, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2002, da servidora DARCILENE GENIÊR 
RAMALHO, matrícula n.º 016611, titular do cargo efetivo 
de Assistente de Apoio  Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente  da Secretaria da Assembléia 
Legislativa,  suspensas anteriormente, conforme  Portaria nº 
327/2002.  

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 18 de 
setembro de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 
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