
         

CORREIOS

Porte Pago
1488/2002 - DR / ES

Assembléia Legislativa

CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

 

 

 
 MESA DIRETORA 

CLAUDIO VEREZA 
 

 Presidente  

ANSELMO TOSE 
1o Secretário 

 PAULO FOLETTO 
2o Secretário 

GABINETE DAS LIDERANÇAS                REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
PFL – Zé Ramos 
 
PT – Brice Bragato 
 
PTB – Marcelo Santos 
 
PSB – Janete de Sá 
 
PPS –  
 
PL – Cláudio Thiago 
 
PDT – Cabo Elson 
 
PSDB – Mariazinha Vellozo Lucas 
 
PMDB – Sérgio Borges 
 
PP – Reginaldo Almeida 
 
PMN – Edson Vargas 
 
PSC -  Délio Iglesias 
 

PTC- José Tasso de Andrade 
 
PGT –  
 

PRTB – Gilson Amaro 
 

Líder do Governo – César Colnago 

PFL -   Zé Ramos, José Esmeraldo, Gilson Gomes, Heraldo Musso 
 
PT – Claudio Vereza, Brice Bragato, Helder Salomão, Carlos Casteglione 
 
PTB – Geovani Silva, Euclério Sampaio, Marcelo Santos 
 
PSB – Paulo Foletto, Janete de Sá  
 
PPS – Anselmo Tose, César Colnago 
 
PL -   Robson Vaillant, Cláudio Thiago 
 
PDT – Sueli Vidigal, Cabo Elson 
 
PSDB – Mariazinha Vellozo Lucas, Rudinho de Souza 
 
PMDB – Luiz Carlos Moreira, Sérgio Borges 
 
PP – Reginaldo Almeida 
 
PMN – Edson Vargas 
 
PSC – Délio Iglesias 
 

PTC – José Tasso de Andrade 
 
PGT –  Marcos Gazzani 
 

PRTB - Gilson Amaro 
 
Sem partido – Fátima Couzi.  

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

ANO XXXVII - VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2003 - Nº 4882 – 52 PÁGINAS 
               TAQUIGRAFIA – Composição, Revisão, Diagramação, Arte Final.  REPROGRAFIA – Impressão            

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS       SUELI VIDIGAL      ROBSON VAILLANT         
                  1º Vice-Presidente                               2º Vice-Presidente                     3º Secretário                              4º Secretário 



COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Presidente: Zé Ramos 
Vice-Presidente: Euclério Sampaio 
Efetivos: Brice Bragato, Heraldo Musso, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant e Luiz 
Carlos Moreira. 
 

Suplentes: Carlos Casteglione, Cláudio Thiago, 
Edson Vargas, Helder Salomão, Marcelo Santos,  
Sérgio Borges e uma vaga para o PFL. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Cláudio Thiago 
Vice-Presidente: Helder Salomão 
Efetivos: Cabo Elson, Délio Iglesias e Edson 
Vargas. 
 
Suplentes: Carlos Casteglione, Janete de Sá, 
Marcelo Santos, Reginaldo Almeida e Robson 
Vaillant. 
 
COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Janete de Sá 
Vice-Presidente: Brice Bragato 
Efetivos: Rudinho de Souza, Luiz Carlos 
Moreira e Fátima Couzi. 
 
Suplentes: Euclério Sampaio, Helder Salomão, 
Mariazinha Vellozo Lucas, Sérgio Borges. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE 
Presidente: Carlos Casteglione 
Vice-Presidente: Janete de Sá 
 
Efetivos: César Colnago, Rudinho de Souza e 
Sérgio Borges. 
 
Suplentes: Brice Bragato, Cabo Elson, Euclério 
Sampaio, Mariazinha Vellozo Lucas e Luiz 
Carlos Moreira. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
Presidente: Edson Vargas 
Vice-Presidente: Mariazinha Vellozo Lucas 
Efetivos: César Colnago, Cláudio Thiago, Hélder 
Salomão, José Esmeraldo e Marcelo Santos. 
 

Suplentes: Carlos Casteglione, Délio Iglesias, 
Geovani Silva, Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant, Rudinho de Souza e Zé Ramos. 
 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DEFESA 
DO CONSUMIDOR 
Presidente: Reginaldo Almeida 
Vice-Presidente: César Colnago 
 
Efetivos: Carlos Casteglione, Euclério Sampaio e 
Janete de Sá 
 
Suplentes: Brice Bragato, Délio Iglesias, Edson 
Vargas, Geovani Silva e Marcelo Santos. 
 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 
Presidente: Cabo Elson 
Vice-Presidente: Marcelo Santos 
Efetivos: Robson Vaillant, uma vaga para o PFL 
e uma vaga para o PL/PGT. 
 
Suplentes: Euclério Sampaio, Geovani Silva, 
Reginaldo Almeida, Rudinho de Souza e Zé 
Ramos. 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Geovani Silva 
Vice Presidente: Délio Iglesias 
 
Efetivo: Edson Vargas, José Tasso de Andrade e 
Gilson Amaro. 
 
Suplentes: Euclério Sampaio, José Esmeraldo, 
Marcelo Santos. 
 

DEPUTADO OUVIDOR DÉLIO IGLESIAS 
LIGUE OUVIDORIA: 

3382-3846     3382-3845     
0800-2839955     

ouvidoria@al.es.gov.br 



Vitória -ES, terça-feira, 20 de maio de 2003 Diário do Poder Legislativo - 1 

ATOS DA MESA 

 
 

ATO N º 1.382 
 

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

Art. 1º Prorrogar em  20 (vinte) dias o prazo do 

Ato n.º 1.182/2003, publicado em 23/04/2003. 

 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia  23.05.2003.  
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 

maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.383 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais , resolve: 
 

CONCEDER ao servidor JOÃO MARCOS 
LOPES DE FARIAS, mat. 025001, Procurador Adjunto - 
EPA da Secretaria da Assembléia Legislativa, um 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE em caráter permanente 
de 11,82% (onze vírgula oitenta e dois por cento) a partir 
de 04/01/2003 na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar 46/94, referente ao 2º decênio de 
07/01/1993 a 04/01/2003. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.384 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais , resolve: 
 

CONCEDER à servidora MÍRIAN DA PENHA 
G. AGRIZZI, mat. 027883, Agente de Apoio Legislativo – 
EAGAL da Secretaria da Assembléia Legislativa, um 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE em caráter permanente 
de 11,71% (onze vírgula setenta e um por cento) a partir 
de 21/01/2003 na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar 46/94, referente ao 2º decênio de 
19/01/1993 a 21/01/2003. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.385 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 DECLARAR ponto facultativo na Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no dia 23.05.2003 sexta-feira, 
(Colonização do Solo Espírito-santense). 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.386 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO o ATO n.º 1.277, 
publicado em 08/05/2003, referente ao servidor ADILSON 
PEREIRA DOS SANTOS. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.387 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO o ATO n º 1293, 
publicado em 08/05/2003, referente a servidora RITA DE 
CÁSSIA DA SILVA LOPES. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.388 
 

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, 
LARISSA ALTOÉ CONTARATO, do cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADSG, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.389 
 

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, 
RAFAELA MORRA MARQUES, do cargo em comissão 
de Adjunto Legislativo, código ADETC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.390 
 

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, 
ROBERTA VEIGA BARBOSA, do cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.391 
 

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, 
RITA DE CÁSSIA DA SILVA LOPES, do cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADSG, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.392 
 

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, 
MARGARETH PIMENTEL ROSETTI DESTEFANI, 
do cargo em comissão de  Supervisor Legislativo, código 
SDMAE, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
Este Ato entre em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 



Vitória -ES, terça-feira, 20 de maio de 2003 Diário do Poder Legislativo - 3 

ATO N º 1.393 
 

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, 
MÁRIO EMÍDIO LOPES DA SILVA, do cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.394 
 

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, 
SANDRA MARA PEGO, do cargo em comissão de  
Assistente  Legislativo, código ALPL, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
Este Ato entre em vigor na data subseqüente a sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.395 
 

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, RITA 
DE CÁSSIA DA SILVA LOPES, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, código ALSGS, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente  
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 

ATO N º1.396 
 

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, 
LARISSA ALTOÉ CONTARATO, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, código ALCPT, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º1.397 
 

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, 
MÁRIO EMÍDIO LOPES DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALPL, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º1.398 
 

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, 
ROBERTA VEIGA BARBOSA, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor Legislativo, código SDLCPT, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.399 
 

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, 
RAFAELA MORRA MARQUES, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, código ALSGS, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º1.400 
 

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, 
TATIANA ADAMI DUQUE, para exercer o cargo em 
comissão de  Adjunto Legislativo, código ADETC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º1.401 
 

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, 
SEBASTIÃO COUVRE DA SILVA , para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALPA, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO N º1.402 
 

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, 
TADEU SCHNEIDER DUARTE, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, código ALGDG, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.403 
 

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, RITA 
DE CÁSSIA LESSA, para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto Legislativo, código ADETC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º1.404 
 

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, ANA 
CRISTINA MILHIOLI BARCELLOS, para exercer o 
cargo em comissão de Motorista  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código MGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.405 
 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.406 
 
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 MOREIRA JÚNIOR, do cargo em comissão de 
Supervisor Geral  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, a partir de 01.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.407 
 
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, CARLA MENDONÇA DE MIRANDA 
BARRETO , do cargo em comissão de Coordenador Geral  
de Gabinete  de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir 
de  01.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO N º 1.408 
 

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, 
RENILDA REGINA PIANCA BARATA, do cargo em 
comissão de  Sub Coordenador de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, a partir de 01.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.409 
 

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, 
ÉDSON COSME DE GUSMÃO, para exercer o cargo em 
comissão de  Sub Coordenador de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, a partir de 01.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º 1.410 
 

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, SUELI 
MATTOS DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão 
de Agente de Gabinete  de Representação Parlamentar, 
código AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, a 
partir de 01.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N º 1.411 
 

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, 
PAULO MOREIRA JÚNIOR, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor Geral de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, a partir de 1º.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º 1.412  
 

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 
CARLA MENDONÇA DE MIRANDA BARRETO, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador  Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código CGGRP, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de  
1º.05.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
RESUMO DO CONVÊNIO N.º 001/2003 

 
 A Secretaria da Mesa para Assuntos Econômicos 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração de Convênio conforme descrito abaixo: 
 
Convenente  - Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 

Conveniada  - Inspetoria São João Bosco - Centro 
Salesiano do Menor - CESAM.   
 
Objeto  - Tem por finalidade oferecer aos 30 
(trinta) adolescentes assistidos e com vínculo empregatício 
com a CONVENIADA, a oportunidade de exercer 
atividade laborativa junto aos Gabinetes dos Deputados 
Estaduais, visando a sua formação humana e social, bem 
como a sua inserção no mercado de trabalho formal. 
 
Vigência   - 12 (doze) meses, com início no dia 29 
de abril de 2003. 
 
Valor Total Estimativo   - R$ 180.655,20 (cento e 
oitenta mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais, vinte 
centavos). 
 
Valor Mensal   - R$ 15.054,60 (quinze mil, 
cinqüenta e quatro reais, sessenta centavos) 
 
Elemento de Despesa  - 3.3.90.39.00. 
 
Atividade  - 01.031.0001.2007. 
 
Processo   - 03.0848-0 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 19 de 
maio de 2003. 
 

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL 
Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos 

 
 

PORTARIA  N.º 085 
 

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 
31.05.2003, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2003, da  servidora MARTA REGINA 
CALMON DE OLIVEIRA, matrícula n.º  203416, 
exercendo em comissão cargo de Adjunto Legislativo, 
código ADSG, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas  anteriormente conforme Portaria nº 487 /2002. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 20 de maio 

de 2003. 

 
JOÃO LUIZ PASTE 

Diretor Geral da Secretaria 
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QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 
2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE E DA SRA. 
DEPUTADA MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, 1ª 
VICE-PRESIDENTE. 

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, GILSON 
AMARO, GILSON GOMES, HELDER SALOMÃO, 
JOSÉ ESMERALDO, MARCELO SANTOS, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO 
FOLETTO, REGINALDO ALMEIDA, ROBSON 
VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA E SUELI 
VIDIGAL. (14)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CÉSAR COLNAGO, CLÁUDIO 
THIAGO, CLAUDIO VEREZA, DÉLIO IGLESIAS, 
EDSON VARGAS, EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA 
COUZI, GEOVANI SILVA, JANETE DE SÁ, JOSÉ 
TASSO DE ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
MARCOS GAZZANI, SÉRGIO BORGES E ZÉ 
RAMOS; ESTANDO LICENCIADOS OS SRS. 
DEPUTADOS CABO ELSON E HERALDO MUSSO. 
(16) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. 
 

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

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

 (O Sr. Deputado Paulo Foletto lê o 
Salmo 92:8) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
 
  (O 2º Secretário procede à leitura da 
Ata) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida.(Pausa) 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do 
Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Desembargador 

 
Vitória, 11 de abril de 2003. 
 

 Impossibilitado de comparecer, por motivo de 
viagem oficial, agradeço o gentil convite para participar do 
lançamento da “Quinta Coletânea Poetas do Espírito 
Santo”, parabenizando os ilustres poetas por esse evento 
cultural. 
 
 Atenciosamente, 

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA 
 

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

TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Núcleo de Assuntos de Cerimonial 
 

Presidente da Assembléia Legislativa 
Deputado Estadual 
Claudio Vereza 
 

Impossibilitado de comparecer ao evento, 
agradeço o convite para a Sessão Solene “Dia de Denúncia 
Contra o Racismo” do dia 13/05/03 às 18h10m no Plenário. 

 
 Vitória, 13 de maio de 2003. 
 
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 
Conselheiro Presidente 

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

 
CORREIOS  TELEGRAMA 

 
<<Impossibilitado de comparecer devido a compromissos 
agradeço o convite parabenizando-o pela iniciativa sessão 
solene em homenagem ao dia da denúncia contra o racismo. 
 
GuilhermeGomes Dias 
Sec. Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão>> 
 
Postado via FONADO, em 13/05/2003 às 17:28. 
 
REMETENTE: 
Guilherme Gomes Dias 
Avenida Governador Bley 236 4° andar 
Centro 
29010-150 – Vitória/ES 
 
DESTINATÁRIO: 
Sr. 
Claudio Vereza 
Avenida Américo Buaiz 205 
Enseada do Suá 
29050-950 – Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
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CORREIOS  TELEGRAMA 
 
<<Acuso e agradeço o recebimento do convite para a sessão 
especial sobre o tema “O Assistente Social e as Políticas 
Públicas”, lamentando impossibilidade de comparecimento 
por encontrar-se participando de congresso fora do Estado. 
Maria de Lourdes Vanderlei e Souza 
Juiza do TRT da 17ª Região>> 
 
Postado via FONADO, em 15/05/2003 às 13:42. 

 
REMETENTE: 
Maria de Lourdes Vanderlei e Souza 
Rua Pietrângelo de Biase 33 8° andar 
Centro 
29010-190 – Vitória/ES 
 
DESTINATÁRIO 
Exmo. Senhor 
Claudio Vereza 
Avenida Américo Buaiz 205 Assembléia Legislativa 
Enseada do Suá 
29050-950 – Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
* 
252730ectxb  br 
23702TGSTMU DF 
15052003   0758 
XDF11019  15052003  0437  SCM/DF (R11) 
TLX-BRASILIA/DF 
 
TELEGRAMA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
EXCELENTÍSSIMO DEP. CLAUDIO VEREZA 
AV. AMÉRICO BUAIZ, 205 
ENSEADA DO SUA 
29050-950  VITORIA/ES 
 
REMETENTE: GAB.  SEM.  MAGNO MALTA 
 
CUMPRIMENTANDO-0 CORDIALMENTE, 
AGRADEÇO A VOSSA SENHORIA O CONVITE PARA 
PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM APOIO AO 
DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA 
SEXUAL INFANTO-JUVENIL. INFELIZMENTE, EM 
FUNÇAO DE COMPROMISSOS AGENDADOS 
ANTERIORMENTE, NÃO SERA POSSIVEL O MEU 
COMPARECIMENTO. 
 
CORDIAIS SAUDACOES, 
SENADOR MAGNO MALTA (PL-ES) 
 
REMETENTE 
T613452      4 
ASSINANTE TELEX 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
* 
252730ectxb  br 
 
CORREIOS  TELEGRAMA 
 
<<IMPOSSIBILITADO COMPARECER EVENTO DIA 
16/05, AGRADECEMOS HONROSO CONVITE E 
INFORMAMOS QUE ESTARÃO PRESENTES OS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DO 
CONCRIAA DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, AO 
TEMPO EM QUE DESEJAMOS SUCESSO GRANDE 
ACONTECIMENTO.>> 
 
Postado via BALCÃO unidade STO 14-30005-2 em 
14/05/2003 às 15:50. 

 
REMETENTE: 
JULIA Mª  H. OLIVEIRA-PRESIDENTE DO COMC 
RUA FRANCISCO TEIXEIRA S/N 
CENTRO 
29500-000 – Alegre/ES 
 
DESTINATÁRIO: 
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
CLAUDIO VEREZA 
AV. AMÉRICO BUAIZ S/N 
ENSEADA DO SUÁ 
29000-971 – Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
CORREIOS  TELEGRAMA 
 
<<COMPROMISSOS PREVIOS IMPEDEM-NOS 
PARTICIPAR IMPORTANTE EVENTO, 
AGRADECEMOS CONVITE FORMULANDO ÊXITO 
EVENTO>> 

 
Postado via BALCÃO unidade STO 14-30005-2, em 
14/05/2003 às 15:30. 

 
REMETENTE: 
SEC. MUN. EDUCAÇÃO 
JULIA Mª H. S. –OLIVEIRA 
PÇA 06 DE JANEIRO S/N 
CENTRO 
29500-000 – Alegre-ES 
 
DESTINATÁRIO: 
PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
CLAUDIO VEREZA 
AV. AMÉRICO BUAIZ S/N 
ENSEADA DO SUÁ 
29000-971 – Vitória/ES 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Gabinete do Secretário 
 

DESTINATÁRIO 
 

 
NOME: Claudio Vereza 
 

 
FAX: 3382-3707 

EMPRESA/ÓRGÃO: 
Presidente da Assembléia 
Legislativa 
 

 
CIDADE/UF: 
Vitória/ES 
 

ENDEREÇO: Pinheiros/ES  
REMETENTE 

NOME: Luiz Ferraz Moulin  
 

EMPRESA/ÓRGÃO: 
Secretário de Estado da 
Justiça 

FAX: (27) 3293-
4077 
 
CIDADE/UF: 
Vitória/ES 

ENDEREÇO: Av. 
Governador Bley, 236 Ed. 
Fábio Ruschi, 9° andar – 
Centro Vitória/ES 
29010-150 – 
secretario@seius.es.gov.br 

 

 
Vitória, 13 de maio de 2003. 

 
 Acusamos recebimento do convite para 
participar da Sessão Especial sobre o tema “O 
Assistente Social e as Políticas Públicas”. 
 
 Parabenizamos Vossa Excelência pela 
realização da solenidade e informamos que não será 
possível o nosso comparecimento devido a 
compromissos assumidos anteriormente. 
 

LUIZ FERRAZ MOULIN 
Secretário de Estado da Justiça 

 
 

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

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

ESPÍRITO SANTO 
Gabinete do Prefeito 

 
Aracruz, 07 de maio de 2003. 
 

Excelentíssimo Senhor 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente 
Assembléia Legislativa do ES 
Av. Américo Buaiz, 205 
29050-950  Enseada do Suá – Vitória-ES 
 
Senhor Presidente: 
 
 Com os nossos cumprimentos, vimos acusar e 
agradecer o recebimento do convite para participarmos da 
Sessão Solene comemorativa ao Dia do Consumidor. 
 Infelizmente não poderemos estar presente, uma 
vez que já havíamos agendado outro compromisso para a 
mesma data, não mais importante, porém inadiável. 
 Na oportunidade, parabenizamos V. Exa. e os 
Deputados Reginaldo Almeida e César Colnago pela 
iniciativa em comemorar àqueles que em parceria com os 
comerciantes, geram a receita de nosso estado. 
 
 Atenciosamente, 
 

LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES 
Prefeito Municipal 

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

 
CMES 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Serra, 14 de maio de 2003. 
 
OF. CMES N° 34/2003 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
 Consciente do papel relevante do Assistente 
Social no contexto político e sócio-econômico do país, 
queremos parabenizar a Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, pela iniciativa dessa Sessão Solene, 
requerida pelas Exmas. Deputadas Estaduais Brice Bragato 
e Suely Vidigal para homenagear esses valorosos 
profissionais. 
 Informamos que nos orgulhamos de ter como 
membro deste Colegiado a Assistente Social Rosane 
Santos Lorençon, também Chefe da Divisão de Educação 
Infantil da SEDU/SERRA. 
 Na 9ª Sessão Plenária do CMES, realizada no dia 
14 de maio do corrente ano, foi aprovada a indicação da 
referida conselheira para representar o Colegiado na Sessão 
Solene da Assembléia Legislativa alusiva ao Dia do 
Assistente Social. 
 No ensejo, este Conselho vem, homenageando as 
Deputadas Estaduais Brice Bragato e Suely Vidigal, 
estender essa homenagem a todos profissionais da 
Assistência Social pela passagem do seu dia. 
 



1021 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de maio de 2003 

 Atenciosamente, 
 

ANTONIO CARLOS CANAIS FERNANDES 
Presidente do CMES 

 
Ao Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo 
MD. SR. CLAUDIO VEREZA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Dê-se conhecimento às Sras. Deputadas Brice 
Bragato e Sueli Vidigal. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 
ESPÍRITO SANTO 

 
Castelo-ES, 08 de maio de 2003. 
 
OF.CMC N° 158/2003 
 
Do:  Exmo Sr. Domingos Fracaroli 
 DD. Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
 
Ao Ilmo. CLAUDIO VEREZA 
 DD. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
 
Prezado Senhor: 
 
 É com grande satisfação que comunicamos a V. 
Exa. que esta Casa de Leis aprovou, na Sessão de 06/05/03, 
requerimento verbal de autoria do ilustre Vereador 
VANDERLEI ANDREON, cumprimentando-o pela 
atuação firme e isenta com que V.Exa. vem conduzindo os 
trabalhos no Legislativo Estadual, sempre ao lado dos 
interesses do povo capixaba. 
 Ao ensejo, apresentamos nossos votos de real 
apreço. 
 
 Atenciosamente 
 

DOMINGOS FRACAROLI 
Presidente 

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

 
OF. S/Nº 2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Mesa Diretora, no uso de suas atribuições, e 
com base no artigo 151 do Regimento Interno, requer seja 
submetido ao Plenário o pedido de utilização da Tribuna 
Popular à realizar-se na Sessão Ordinária do dia 02 de 
junho de 2003 pelos Senhores Bruno Pacheco Milanez e 
Jefferson Gonçalves Correia, representantes do Centro 

Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

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

 
Vitória/ES, 14 de maio de 2003. 
 
OF GDGA 028/2003 
 
AO 
PRESIDENTE DA ASS. LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
DEP. CLAUDIO VEREZA 
VITÓRIA-ES 
 
Senhor Presidente, 
 
 Vimos pela presente, informar a V. Exa., que 
precisarei ausentar-me dessa Casa nos dias 14 a 15 de maio 
do corrente ano, devido a reuniões com vereadores no 
interior do Estado contando com sua atenção somos. 
 
 Atenciosamente, 
 

GILSON AMARO 
 

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

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

Vitória, 12 de maio de 2003. 
 
OF/SEDU/CG/Nº 542 
 
Senhor Presidente, 
 
 De ordem do Sr. Secretário desta Pasta, acusamos 
o recebimento do convite para participar da Sessão Solene 
comemorativa ao Dia do Consumidor. Agradecemos, 
lamentando a ausência em decorrência de compromissos 
assumidos com esta Secretaria. 
 
 Atenciosamente, 
 

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



Vitória-ES, terça-feira, 20 de maio de 2003 Diário do Poder Legislativo - 1022 

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Gabinete da Gerência Executiva em Vitória/ES 
 

Vitória, 09 de maio de 2003. 
 
OFÍCIO/GEXVIT/07.001 Nº 128/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Agradeço convite para acompanhar o Seminário 
“O PPA no Governo Lula: participação e controle social”. 
 Manifesto nossa satisfação pelo empenho dessa 
Casa Legislativa em oportunizar a sessão, registrando que 
compromissos anteriormente assumidos, nos impediram de 
comparecer. 
 
 Atenciosamente, 
 

ROZINETE BISSOLI GUERINI 
Gerente Executiva em Vitória/ES 

 
Ao 
Excelentíssimo Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Dr. Claudio Vereza 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá 
Vitória/ES 
CEP.: 29050-950 
 
Previdência Social-80 anos Patrimônio Brasileiro 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

 
Vitória, ES, 16 de maio de 2003. 
 
OF/AL/GDPF Nº 93/03 
 
Ao 
Exmo. Sr. Claudio Vereza 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 
Sr. Presidente, 
 
 Sirvo-me do presente com o fim de solicitar a 
Vossa Excelência, que seja tornado sem efeito o ofício nº 
85/03, lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 
13/05/2003, que indica o nome do Sr. Roberto Flávio  Pego, 

representante do Movimento Pró-Rio Doce, para fazer uso 
da Tribuna Popular do dia 02 de junho vindouro. 
 Desde já, agradeço a atenção dispensada, 
reiterando protestos de estima e elevada consideração. 
 
 Atenciosamente, 
 

PAULO FOLETTO 
 

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

 
Vitória(ES), 13 de maio de 2003. 
 
OF. GDAT 043/2003 
 
Sr. Presidente, 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exa. a fim 
de requerer, nos termos do art. 267 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, o uso da Tribuna Popular no dia 02 de 
junho do corrente ano. 
 Para tanto, indica desde já, o nome da Sra. 
Marilúcia Dalla, Vice-Presidente da Associação Feminina 
de Educação e Combate ao Câncer – AFECC-, bem como 
do Sr. Luiz Cláudio Ribeiro, Vice-Presidente da 
Associação dos Amigos do rio Piraqueaçú, em defesa do 
meio ambiente – AMIP. 
 
 Atenciosamente. 
 

ANSELMO TOSE 
 

Exmo. Sr. 
Cláudio Vereza 
Presidente da ALES 
Interno 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Secretaria Geral da Mesa para organização. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
OF. S/Nº/2003 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual, abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais de Líder da Bancada do PT 
nesta Casa, requer a V. Exa., de acordo com o art. 267 e 
parágrafos do Regimento Interno, a indicação dos senhores 
Pastor Bráz Barros da Silva, representante do Conselho 
de Eleitores Pró Emancipação, Autonomia e 
Desenvolvimento de Itaoca, Maria Clara da Silva, 
Presidente do Movimento Nacional pela Moradia/Espírito 
Santo, Leonina Maia de Oliveira Erlanche, Representante 
da Casa de Amparo de Campo Grande/Cariacica para a 
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Tribuna Popular da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 
02 de Junho de 2003. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 de 
maio e 2003. 
 

BRICE BRAGATO 
Líder da Bancada PT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro, respeitado o limite de vagas. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

 
Vitória, 16 de maio de 2003. 
 
OF/GDJS/081/03 
 
Exmo. Sr. 
Deputado CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 
Senhor Presidente: 
 
 Sirvo-me do presente com o fim de solicitar a 
Vossa Excelência, a destinação do tempo do Grande 
Expediente no dia 02 de junho de 2003 (Tribuna Popular), a 
pedido da Sra. MARIA ZOEVE GOMES BATISTA, que 
fará um relato sobre o descaso para com os contaminados 
com pesticidas e raticidas no Posto de Saúde de Carapina 
em 1996. 
 Sendo o que tinha para o momento, apresento 
minhas cordiais saudações. 
 
 Atenciosamente, 
 

JANETE DE SÁ 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro, respeitado o limite de vagas. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

 
Vitória(ES), 07 de maio de 2003. 
 
OF. GDCE 084/03 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da ALES 
Vitória-ES 
 
Excelentíssimo Presidente, 
 
 Venho através deste informar a V. Exa., que fui 
submetido a uma cirurgia de hérnia, no Hospital 
Meridional, em Alto Lage/Cariacica, no dia 06/05/2003, 
tendo que ficar de Atestado Médico por 15 (quinze) dias a 
contar da data da cirurgia, conforme cópia do Atestado 
Médico. 

 Atenciosamente, 
 

CABO ELSON 
Líder do PDT 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória/ES, 09 de maio de 2003. 
 
OF/AL/GDGA/Nº 025/03 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
Senhor Presidente, 
 
 Venho através do presente informar a V. Exa., 
que filiei-me no dia 07/05/2003 no PRTB (Partido 
Renovador Trabalhista Brasileiro), sendo assim peço a V. 
Exa. que tome as providências cabíveis na divulgação de 
minha filiação. 
 Certo de sua atenção, apresento minhas cordiais 
saudações. 

 
GILSON AMARO 

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

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

Vitória, 12 de maio de 2003. 
 
OF. CDCDH Nº 021/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Através do presente, encaminhamos em anexo 
relatório mensal desta Comissão relativo ao mês de Abril de 
2003, conforme determina o Art. 57, inciso XVI, do 
Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis. 
 Sem mais, reitero votos de apreço e estima. 
 
 Atenciosamente, 
 

Deputada JANETE DE SÁ 
Presidente da CDCDH 

 
Ilmo. Sr. 
Deputado Claudio Vereza 
Presidente da ALES. 
 



Vitória-ES, terça-feira, 20 de maio de 2003 Diário do Poder Legislativo - 1024 

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

PROJETO DE LEI Nº 101/03 
 

EMENTA: Dispõe 
sobre os procedimentos 
relacionados a destinação a 
ser dada aos medicamentos 
com prazos de validade 
vencidos e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º É responsabilidade das indústrias 
farmacêuticas e das empresas de distribuição de 
medicamentos dar destinação final e adequada aos produtos 
que estiverem sendo comercializados na rede de farmácias 
no Estado do Espírito Santo e que estejam com seus prazos 
de validade vencidos ou fora de condições de uso. 
  

Art. 2º É assegurado às farmácias recusar o 
recebimento de produtos farmacêuticos cujos prazos de 
validade específicos tenham decorrido em mais de um terço 
de sua totalidade. 
 
 Parágrafo único A assunção, pela indústria 
farmacêutica, de compromisso de imediata substituição dos 
medicamentos cujos prazos de validade venham a expirar 
em poder das farmácias e das empresas de distribuição 
excepciona a prerrogativa disposta no "caput" deste artigo. 
 
 Art. 3º A partir do dia que expirar o prazo de 
validade dos medicamentos, as farmácias informarão aos 
fabricantes a lista de medicamentos, que tenham seus 
prazos de validade vencidos a fim de que sejam tomadas as 
medias determinadas por esta lei. 

 
§ 1º No prazo máximo de 15 (quinze) dias a 

contar do recebimento das informações de que trata o 
"caput" deste artigo, os fabricantes ou as empresas de 
distribuição de medicamentos providenciarão o 
recolhimento dos produtos para a destinação legalmente 
aplicável a cada caso. 
 § 2º A substituição a que se refere o parágrafo 
único do art. 2º pelas indústrias farmacêuticas dos 
medicamento cujos prazos de validade espirem em poder 
das farmácias e das empresas de distribuição, dar-se-á no 
prazo mínimo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação do 
detentor do estoque. 
 
 Art. 4º Considera-se antecipadamente vencido o 
medicamento cuja posologia não possa ser inteiramente 
efetivada no prazo de validade ainda remanescente. 
 
 Art. 5º A inobservância dos dispositivos 
constantes na presente lei, sujeitará os infratores as 

penalidade previstas na Legislação Sanitária e Ambiental 
vigentes. 
 
 Art. 6º A atividade que tenha por objetivo a 
destinação final dos medicamentos vencidos ou fora de 
condições de uso, a ser exercida no território do Estado do 
Espírito Santo, deve ser submetida a prévia análise e 
licenciamento ambiental dos órgãos competentes, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. 
 
 Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de sessenta dias, a contar da data de 
sua publicação. 
 
 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 Com a apresentação deste projeto de lei 
objetivamos regulamentar a destinação dos medicamentos 
com prazo de validade vencidos. Os medicamentos 
vencidos além de ocasionar mal a saúde dos seres humanos, 
podem causar danos sérios ao meio ambiente em que 
vivemos. 
 Hoje discute-se muito a questão de proteção do 
meio ambiente e de nossos recursos naturais, não basta 
apenas impedir o uso de remédios vencidos pelo homem, 
como também evitar que a sua utilização e destruição seja 
promovida por quem realmente entende do assunto e que 
possui meios para tal, que são os distribuidores e 
fabricantes de medicamentos, além do Poder Público por 
meio de seus órgãos competentes. 
 Não basta apenas fabricar e distribuir os 
remédios, é necessária a efetiva participação destas 
indústrias e empresas no processo de sua inutilização, tendo 
em vista que o  próprio Poder Público não tem infelizmente 
condições de sozinho promover estes atos. Não queremos e 
nem podemos excluir a responsabilidade do Poder Público, 
mas se esperarmos que este sozinho tenha condições de 
promover todos os atos com esta finalidade, nunca 
alcançaremos os objetivos desejados. 

O simples descarte desses produtos. em locais 
públicos, ou mesmo em lixões e córregos, como se tem 
conhecimento através dos meios de comunicação, é absurdo 
e irresponsável, e provoca a tomada de medidas mais sérias 
e de difíceis soluções por parte das autoridades 
responsáveis. 

Muitos países tem adotado critérios firmes quanto 
ao controle do fim a ser dado aos medicamentos vencidos, 
inclusive no Brasil, Estados como Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul tem procurado adotar uma legislação 
mais específica e criteriosa a respeito. 

Pretendemos assim, implantarem nosso 
ordenamento jurídico estadual esta legislação e para isso 
conclamamos os ilustres Pares, para aprovarmos esta 
proposição por ser de interesse público relevante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 102/2003 
 

Sujeita projetos de 
lei, originários do Executivo, 
à audiência pública prévia, 
sempre que envolver 
assuntos pertinentes ao meio 
ambiente. 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Ficam sujeitos à realização de audiências 
públicas prévias à sua remessa ao Legislativo, os projetos 
de lei, de iniciativa do Executivo, que tratem sobre temas 
relacionados com o meio ambiente. 
 
 Art.2º Será realizada, pelo menos, uma audiência 
pública por Região Administrativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 13 de maio de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Com fundamentos nos Incisos III, IV, VI e VII do 
Artigo 23 e Incisos VI, VII e VII da Constituição Federal, 
consubstanciados pelos Artigos 186 e seguintes da Lei 
Maior do Estado do Espírito Santo, este projeto de lei tem 
por fim planificar e ordenar a legislação ambiental, na 
esfera estadual, atendendo aos anseios da participação 
popular, bem como, as necessidades e pleitos próprios de 
cada região do Estado do Espírito Santo. 
 É notório que o Estado do Espírito Santo 
apresenta características regionais peculiares e, até bem 
diferenciadas, tanto sociais e econômicas como, também 
geográficas e ambientais, a despeito do desenvolvimento 
econômico social obtido até os nossos dias. Contudo, 
preocupado em que o desenvolvimento, de forma geral, e 
de maneira mais homogênea e participativa, acredito que o 
processo da consulta popular, através da realização de 
audiência pública, seja a forma mais democrática, direta e 
transparente para que a lei possa atingir e ir ao encontro da 
vontade e da expectativa popular, em especial aquela que 
deve cuidar do meio ambiente, do lugar em que vive, do 
"lar" do cidadão. 
Destarte, a discussão de assuntos que devem envolver o 
habitat dos cidadãos do Estado do Espírito Santo, em 
particular, de cidadão de determinada região rural ainda não 
desflorestada terá, seguramente, maior eficácia e respaldo 
popular para as propostas de lei que venham a modificar, 
regular, proteger, instituir ou, de alguma forma, intervir 

junto ao meio ambiente do cidadão de uma região ou de 
todo o Estado do Espírito Santo. 
 Assim é que, atento ao que dispõe o Artigo 225 
da Constituição Federal e, em respeito ao povo Capixaba, 
apelo aos nobres pares desta Casa de Leis, que, com o seu 
respectivo consentimento, aprove o presente Projeto de Lei. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Devolva-se ao autor, com base no art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência ao art. 63, Parágrafo 
único, VI e 91, II, da Constituição Estadual. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. Presidente, 
pela ordem! Recorro da decisão de V. Exª para audiência na 
Comissão de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro o requerimento de V.Exª. 
 À Comissão de Justiça para os devidos fins. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
PROJETO DE LEI Nº 103/2003 

 
Veda a imposição 

de cobrança de consumação 
mínima de Bares e 
Restaurantes, Boites, 
Centros de Diversão e 
Lazer, Casa Noturnas e 
afins. 

 
Art. 1º Fica expressamente vedada a imposição 

por bares, restaurantes, boites, centros de diversão e lazer, 
casas noturnas e similares, de cobrança de consumação 
mínima do consumidor. 

 
Art. 2º O consumidor deverá ser informado, 

ostensivamente e de maneira adequada, acerca do preço do 
ingresso nos estabelecimentos previstos no artigo anterior. 

 
Art. 3º A prática definida no artigo 1º caput, fica 

caracterizada como cobrança casada e indevida, acarretando 
para o consumidor exigência manifestamente excessiva. 

 
Art. 4º A inobservância do disposto no artigo 1º 

desta Lei, acarretará a proibição de contratar com o Poder 
Público Estadual e deste não podendo receber qualquer 
benefício ou insenção, inclusive de caráter tributário, além 
das sanções administrativas previstas no artigo 56 incisos I 
a XII da Lei 8078/90 – Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 14 de maio de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Líder do PPB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Cabe ao Estado legislar concorrentemente em 
matéria de relações de consumo na forma do disposto no 
artigo 24, V e VIII da Constituição Federal Brasileira. 

Com a iniciativa de proposição desta Lei busca-se 
proteger o poder de escolha do consumidor Capixaba que 
muitas vezes, encontra-se diante da ilegal imposição de 
consumir em estabelecimentos comerciais. 

A prática em questão, atenta contra os direitos 
básicos do consumidor e assim, sendo, está a merecer um 
tratamento exemplar por parte dos representantes desta casa 
de Leis, a fim de fazer cessar tal prática abusiva. 

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

 
PROJETO DE LEI Nº 105/2003 

 
Dispõe sobre a 

fiscalização no repasse de 
recursos públicos, incluindo 
os de gênese tributária, 
criando um mecanismo de 
transparência na 
Administração Pública 
Estadual, permitindo o 
exercício do controle social 
pelos cidadãos capixabas. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º Cabe ao Estado do Espírito Santo, 
promover em seu órgão oficial de imprensa, a divulgação 
até o último dia do mês subsequente ao da correspondente 
arrecadação, dos valores integrais referentes a cada um dos 
tributos arrecadados, consoante sua competência tributária 
originariamente estabelecida pela Constituição Federal. 
 
 Art. 2º Deverá ser divulgado também pela forma 
e prazo prescritos no artigo anterior, sem preterir outros 
meios de publicidade, o montante devido a cada Município 
capixaba, por força do disposto no artigo 158, incisos III e 
IV da Constituição Federal. 
 
 Parágrafo único. Os dados constantes das 
informações prestadas pelo órgão oficial de imprensa do 
Estado do Espírito Santo serão discriminados para cada 
Município, contendo os valores percentuais expressos em 
números absolutos, como também em índices percentuais 
sobre a arrecadação total de cada tributo. 

 
 Art. 3º Deverá ser publicado, ainda, nos mesmos 
termos aduzidos nos artigos anteriores, o montante de 
recursos recebidos pelo Estado do Espírito Santo a título de 
transferência voluntárias ou provenientes de empréstimos, 
efetuados por entes intergovernamentais ou organismos 
internacionais. 

 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 15 de maio de 2003. 
 

RUDINHO DE SOUZA 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A presente proposição tem por escopo possibilitar 
uma maior transparência no repasse dos recursos públicos 
no Estado do Espírito Santo, aperfeiçoando o mecanismo de 
fiscalização não apenas no restrito âmbito do Poder 
Legislativo, seguindo o elenco de atribuições essenciais, 
conforme estatui os artigos 56 e 57 da Constituição 
Estadual, como também permite o conhecimento e 
fiscalização dos cidadãos individualmente considerados, 
possibilitando o acesso as informações a todos os 
segmentos da população capixaba. 
 A iniciativa tem como vertente principal a 
ampliação da fiscalização dos recursos públicos pelos 
diversos segmentos da sociedade capixaba, através do 
exercício do controle social, sem que se cometa qualquer 
ingerência nas atuações administrativa ou na liberdade de 
optar por determinadas políticas públicas que permanecem 
inalteradas, mantendo-se atreladas ao juízo de conveniência 
e oportunidade exercido pelo Poder Executivo. 
 Se tal não bastasse para justificar a 
implementação da iniciativa, além disso, parece evidente 
que o projeto prestigia o princípio da ampla publicidade 
consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal, 
uma das referências basilares de toa atuação pública e, 
principalmente, alicerce do Estado Democrático de Direito. 
 Ciente de que a iniciativa ora trazida à baila 
representa um avanço na fiscalização do repasse dos 
recursos públicos estaduais, constituindo-se num eficiente 
mecanismo de transparência na Administração Pública, 
espero contar o apoio de meus pares na sua aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

PROJETO DE LEI Nº 106/2003 
 

Declara de 
Utilidade Pública o Centro 
Espírita “Henrique José de 
Mello”. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública o 
Centro Espírita “Henrique José de Mello” localizada em 
Vitória-ES. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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 Art. 3º Revogam-se as disposição em contrário. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE 

ANSELMO TOSE 
1º SECRETÁRIO 

PAULO FOLETTO 
2º SECRETÁRIO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O Centro Espírita “Henrique José de Mello”, com 
sede na Rua Sete de setembro, nº 67, Centro, CEP 29015-
000, Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob nº 27.398.445/0001-
28 é uma entidade sem fins lucrativos que se empenha na 
divulgação do evangelho e na assistência social. 
 Para tanto o Centro Espírita busca: 

- Divulgar a Doutrina Espírita e divulgá-la por 
todos os meios de comunicação oferecidos. 

- Intensificar cada vez mais os laços de 
fraternidade entre seus associados e seguidores da Doutrina 
Espírita, prestando-lhes apoio moral, material e judiciário. 

- Apoiar o processo de fundação e manutenção de 
instituições de assistência social. 

- Praticar, incondicionalmente, a caridade , 
assistência espiritual, moral e material aos necessitados. 

Dessa forma, não há dúvida quanto ao caráter 
social da instituição, bem como de seus valiosos serviços 
sociais prestados. Devendo, portanto, ser reconhecida como 
Entidade de Utilidade Pública. 
 Requeremos, assim, o apoio e aprovação desse 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
PROJETO DE LEI Nº 107/2003 

 
Declara de 

Utilidade Pública a 
Associação das Pessoas com 
Deficiência e Amigos de 
Iconha-ADEFAI. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública 
Associação das Pessoas com Deficiência e Amigos de 
Iconha-ADEFAI, sediada no município de Iconha-ES. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º Revogam-se as disposição em contrário. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 
maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE 

ANSELMO TOSE 
1º SECRETÁRIO 

PAULO FOLETTO 
2º SECRETÁRIO 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A Associação das Pessoas com Deficiência e 
Amigos de Iconha-ADEFAI, com sede à Rua Projetada 
s/nº, Bairro Bom Destino – CEP 29280-000 Iconha-ES, 
inscrita no CNPJ sob nº 02.800.074/0001-38, é uma 
entidade sem fins lucrativos que luta pela plena inclusão 
social das pessoas portadoras de deficiência, sejam elas 
físicas, mentais ou sensoriais (auditivas e visuais). 
 Para atingir esse objetivo a ADEFAI busca: 
 
• Conscientizar a sociedade e as próprias pessoas 

portadoras de deficiência a respeito de todos os seus 
direitos, lutando pela garantia efetiva dos mesmos; 

• Denunciar e lutar, por todos os meios , contra a 
existência de barreiras atitudinais (discriminação e 
preconceito) e ambientais, referentes às pessoas 
portadoras de deficiências. 

• Favorecer o desenvolvimento das capacidades e 
potencialidades das pessoas com deficiência, 
estimulando ou executando todo tipo de iniciativa à 
reabilitação integral (física, psicológica e profissional) 
das mesmas. 

• Estimular a plena participação das pessoas com 
deficiência na vida social, econômica, política, 
educacional, cultural, recreativa e desportiva da 
sociedade, inclusive promovendo atividades, 
programas, projetos, convênios e a produção de 
equipamentos ortopédicos e utilitários, que facilitem a 
plena participação; 

• Combater e alertar as autoridades, assim como toda a 
população a respeito de todo tipo de exploração e 
humilhação de pessoas portadoras de deficiência. 

• Fazer-se representar junto aos poderes constituídos e a 
conselhos e organismos de qualquer nível para defesa 
dos interesses das pessoas com deficiência na 
elaboração de quaisquer programas ou políticas 
públicas, gerais ou específicas; 

• Executar programas de assistência e apoio jurídico; 
• Convocar, organizar, treinar e aperfeiçoar equipes 

desportivas das diversas áreas de deficiência e 
participar de eventos dos organismos correspondentes 
e em nível local, estadual, regional, nacional e 
internacional. 

• Veicular campanhas educativas, bem como divulgar, 
por todos os meios de comunicação de todo tipo de 
atividades da ADEFAI. 

 
Dessa forma não há dúvida quanto ao caráter 

social da instituição, nem quanto ao seu papel na busca da 
melhoria das condições de vida dos portadores de 
deficiência, devendo assim, ser reconhecida com Entidade  
de Utilidade Pública. 
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 Requeremos, desta feita, o apoio e aprovação do 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

PROJETO DE LEI Nº 108/2003 
 

Cria o Dia 
Estadual do Consumidor. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º Fica instituído, no Estado do Espírito 
Santo, o Dia do Consumidor, a ser comemorado, 
anualmente, na data de 11 de setembro. 
 

Art. 2º O Poder Executivo promoverá a 
comemoração apropriada ao sentido da data, com a 
colaboração de todos os setores da Sociedade Espírito-
santense.  
  

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 15 de 
maio de 2003. 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Líder PPB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O presente Projeto de Lei tem por finalidade 
instituir o Dia Estadual do Consumidor, a ser comemorado, 
anualmente, na data de 11 de setembro. 
 A presente medida se justifica pelo simples 
constatação de que, apesar de ser comemorado o dia do 
consumidor, a nível nacional, no dia 15 de março, conforme 
previsto pela Lei Federal nº 10.504, de 08 de julho de 2002. 
verificamos a inexistência da previsão em legislação 
estadual, quando em vários outros estado e município 
encontramos a instituição legal do referido dia. 
 Desta forma, sem embargo à comemoração 
prevista na legislação federal, optamos por apresentar o 
presente projeto de lei, uma vez que, a vista dos artigos 18 e 
25 da Constituição Federal, é assegurada aos Estados-
membros autonomia político-administrativa, não se 
asseverando constitucional qualquer imposição federal 
sobre os órgãos estaduais. 
 Contudo, em apoio a iniciativa federal, ofertamos 
a presente proposta, que significa mais um passo em favor 
de tão importante conquista do cidadão, qual seja, a 
regulação das relações de consumo através da edição da Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui o 
Código de Defesa do Consumidor. 
 Destarte, escolhemos para comemoração do dia 
do consumidor no nosso Estado a data de promulgação do 

referido Código Defesa do Consumidor – LEI 8078 de 
1990, uma vez que este instrumento legal representou em 
“divisor de águas” para aqueles que lidam com o direito do 
consumidor. 

Assim, apresentamos a presente iniciativa a 
consideração dos Ilustres Pares para aperfeiçoamento e, se 
possível aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

PROJETO DE LEI Nº 109/2003 
 

Ementa: Denomina 
Rodovia Baptista Cavaglieri 
o trecho da atual Rodovia 
ES-10 que liga a sede do 
Município de Aracruz à BR-
101, na localidade de 
Guaraná. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º Fica denominada Rodovia Baptista 
Cavaglieri o trecho da atual Rodovia ES-10 que liga a sede 
do Município de Aracruz à BR-101, na localidade de 
Guaraná. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 14 de maio de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O presente projeto visa nomiar o trecho da atual 
Rodovia ES 10 que liga a sede do Município de Aracruz a 
Rodovia BR 101, na localidade de Guaraná, como Rodovia 
Baptista Cavaglieri. 
 Baptista Cavaglieri nasceu em Monte Seco, João 
Neiva, no ano de 1913, vindo a residir ainda criança na 
localidade de Pelado, no Município de Aracruz. Pequeno 
proprietário rural, filho de Pedro Cavaglieri e Carolina 
Brandi Cavaglieri cedeu 5.000m²  (cinco mil metros 
quadrados) de sua pequena propriedade, para cultivar a fé e 
estimular a educação dos imigrantes e da população da 
redondeza, construindo com suas próprias mãos a paróquia 
de São Caetano. 
 Organizou a comunidade local e através de 
mutirão construiu a primeira e única escola pública da 
região, Escola Singular de Pelado, visando garantir a 
educação de toda a população das localidades de Pelado, 
Taquaral, Santa Maria e Peladinho, escola esta que foi 
construída em sua propriedade. Às suas próprias expensas, 
hospedou e alimentou a única professora então existente, e 
cedeu parte da própria residência para que as aulas fossem 
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ministradas, enquanto a escola era construída pela 
comunidade. 
 Baptista Cavaglieri foi um cidadão extremamente 
útil à comunidade e politicamente importante na reprodução 
de informações, participando ativamente na manutenção da 
cultura dos imigrantes, italianos e na formação da própria 
cultura regional. Por mais de trinta anos organizou e 
divulgou a Folia de Reis, representando o personagem 
“Caboclo de Reis”. 
 Foi decisivo na política local, participando 
ativamente das mobilizações populares que culminaram na 
instalação da Comarca de Aracruz, mantida até hoje. Antes 
disso, serviu, por décadas, como intermediário entre sua 
comunidade e as serventias públicas então existentes, 
viajando a pé ou no lombo de cavalo para buscar ou levar 
informações e correspondência e para regularizar registros 
de nascimento, uniões matrimoniais, falecimentos, 
contratos de compra e venda de propriedades. 
 Durante a Segunda Guerra Mundial prestou 
serviços à União informando à população sobre os 
acontecimentos e sobre a situação dos combatentes da 
Região que estavam na Europa a serviço da pátria. 
 Era ainda instrumento a serviço da saúde, caçando 
cobras e coletando veneno, o qual era remetido ao Instituto 
Butantã. Em troca, recebia soro anti-ofídico, que salvou 
vidas de diversos munícipes. 
 Foi referência religiosa, educacional e política da 
Região influindo decisivamente nos caminhos e no 
desenvolvimento da sua comunidade. Enfim, podemos dizer 
que o homenageado foi um homem exemplar, exemplo de 
ética, companheirismo, honestidade e solidariedade, razão 
pela qual a pretensão ora exposta é mais do que justa, para 
que seja lembrado como referência de bom cidadão. 
 Sendo assim, gostaríamos de contar com o apoio 
dos dignos pares desta Casa para a aprovação deste projeto, 
para prestarmos uma merecida homenagem a essa 
personalidade que contribuiu de forma incansável para o 
Estado do Espírito Santo e em especial para o Município de 
Aracruz. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

PROJETO DE LEI Nº 110/2003 
 

Estabelece os 
requisitos necessários para o 
exercício da profissão de 
esteticista e cosmetólogo no 
Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º O exercício da atividade de Esteticista 
Corporal Facial e também de Cosmetólogo no Estado do 
Espírito Santo somente será autorizado após comprovação, 
pelos interessados, das seguintes exigências: 

 
 I – Comprovação de conclusão do Ensino Médio; 
 
 II – Comprovação de aprovação em curso 
profissionalizante em entidades credenciadas na Federação 
Brasileira de Estética e Cosmetologia – FEBECO e pela 
Associação dos Esteticistas e Cosmetólogos do Espírito 
Santo – AECES, tendo carga horária mínima de 1200 (mil e 
duzentas) horas assim divididas: 
 
a. 600 (seiscentas) horas referentes à prática de 
estética facial e; 
b. 600 (seiscentas) horas referentes à prática de 
estética corporal; 
 

III – Freqüência obrigatória em estágio 
supervisionado com 120 (cento e vinte) horas; 
 
 IV – Apresentação do certificado de capacidade 
expedido pela AECES; 
 
 §1º A utilização de aparelhos de eletroterapia fica 
condicionada à comprovação, pelos interessados, de 
certificado de conclusão de curso específico reconhecido 
pela AECES e com carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas; 
 

§ 2º Aos profissionais que comprovem tempo de 
profissão igual ou superior a dez anos, ou que sejam 
formados em cursos com carga horária inferior à referida no 
inciso II deste artigo, será exigida apenas a comprovação de 
participação em cursos de atualização ministrado por 
entidades credenciadas pela FEBECO e AECES; 
 

Art. 2º  Os estabelecimentos nos quais sejam 
exercidas as atividades de Esteticista Corporal Facial e 
Cosmetólogo devem comprovar obrigatoriamente a 
habilitação dos profissionais que as exerçam nos moldes do 
artigo anterior: 
 

§ 1º  Os estabelecimentos que não cumprirem a 
determinação do caput não terão seus alvarás de 
funcionamento expedidos e os que já estiverem em 
funcionamento terão os respectivos alvarás cassados pelo 
órgão competente; 
 

§ 2º Os estabelecimentos que já se encontrarem 
em funcionamento à data de publicação desta Lei terão o 
prazo de 90 (noventa) dias para regularizarem sua situação 
perante o órgão estadual competente; 
 

Art. 3º A realização de eventos relacionados às 
profissões regulamentadas nesta Lei, ficará condicionada a 
prévia autorização da AECES, que deverá ser comunicada 
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 
 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
publicação, estabelecendo, dentre outros procedimentos, o 
órgão que ficará responsável pelo cumprimento das 
disposições desta Lei. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 de 
maio de 2003. 

 
BRICE BRAGATO 

HELDER SALOMÃO 
CARLOS CASTEGLIONE 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto estabelece as condições 
exigidas para o exercício das atividades de Esteticista 
Corporal e Facial, bem como de Cosmetólogo. Assim 
procedemos diante da latente necessidade da categoria, que 
não possuindo Legislação que a regulamente, vem 
gradativamente perdendo mercado de trabalho para outros 
segmentos já regulamentados, como a fisioterapia por 
exemplo. 
 Essa é uma antiga luta da Associação de 
Esteticista e Cosmetólogo do Estado do Espírito Santo – 
AECES, que ora abraçamos a fim de provocar, nesta Casa, 
a discussão que a matéria exige. 
 Ressaltamos que, concomitante com a AECES, a 
Federação Brasileira de Estética e Cosmetologia – 
FEBECO encampa uma luta nacional a fim de sensibilizar 
as Câmaras Municipais, as Assembléia Legislativas e o 
próprio Congresso Nacional da necessidade de se 
regulamentar o exercício da Estética e da Cosmetologia. 
Como resultado desse movimento, o Estado da Bahia e a 
Capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, já 
aprovaram Leis regulamentando, no âmbito de suas 
competências, as referidas profissões. 
 Diante da importância do tema e de acima 
exposto, contamos com o apoio dos nobres pares no trâmite 
positivo da presente proposição. 

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

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 O Deputado Rudinho de Souza, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o 
Plenário, a inserção, nos Anais desta Augusta Casa de Leis, 
de um  VOTO DE PROFUNDO PESAR, pelo 
falecimento recentemente da Sra. Regina Celly Luna 
Sodré. 
 De formação religiosa,  Dona Regina,  em todas 
as suas atividades deixou exemplo de vida, moldada na 
honradez, dignidade e respeito. 
 Dona Regina, ao longo de sua vida, sempre 
dignificou o símbolo da verdade como aquela água 
cristalina, que é fonte perene 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. 

 Requer ainda que, da manifestação desta Casa, 
seja dado ciência ao Sr. Ubiratan Luna Sodré, para que 
seja levado ao conhecimento dos demais familiares, 
endereço – Rua: José Bitencourt nº 279 aptº 101 – Edfº 
Adriane – Caratoira – Vitória/ES. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

RUDINHO DE SOUZA 
 

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

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003. 

 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após 
ouvido o plenário, a inserção, nos anais desta Casa de Leis, 
de um  VOTO DE PROFUNDO PESAR, pelo 
falecimento do Sr. Belarmino Ricardo, ocorrido no dia 15 
do mês e ano fluentes. 
 O Sr. Belarmino nasceu em 18 de novembro de 
1923, residia na cidade de Linhares onde fundou o Centro 
de Formação de condutores sendo a escola mais antiga da 
cidade. Nessa instituição passaram-se muitas pessoas que 
foram treinadas e capacitadas para o mercado de trabalho. 
Ele era conhecido por “formar os motoristas”. Foi 
comerciante durante muitos anos, e conquistou muitos 
amigos ao longo de seu trabalho. Casado com D. Derly 
Pereira Ricardo, teve 11 (onze) filhos, dentre eles nosso 
grande amigo Pr. Ozéias Pereira Ricardo, pastor da 
Primeira Igreja Batista da Penha, na cidade de Cachoeira de 
Itapemirim. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
a viúva, Sra. Derly Pereira Ricardo e aos filhos: Eliezel 
Pereira Ricardo; Elias Pereira Ricardo; Eloisa Pereira 
Ricardo; Ercilia Pereira Ricardo; Eli Pereira Ricardo; 
Elizate Pereira Ricardo; Paulo Pereira Ricardo; Janaina 
Pereira Ricardo; João Carlos Ciqueira; Luiz Constantino, 
todos no seguinte endereço: Rua João Calmom 1301 – 
Centro – Linhares-ES CEP 29.900-000, e ao Pr. Ozéias 
Pereira Ricardo na Rua Torquato Machini 12, Bairro Nossa 
Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim CEP. 29.307-
080. 
 
 Sala das Sessões, 16 de maio de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
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REQUERIMENTO S/Nº/2003. 
 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

A Mesa Diretora, no uso de suas atribuições, e 
com base no que dispõe o artigo 154, I do Regimento 
Interno requer seja submetido ao Plenário a inserção nos 
Anais dessa casa o VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Senhor João Arruela Maio, ocorrido no dia 
10 de janeiro de 2003. 
 João Arruela Maio foi um dos maiores esportistas 
capixabas, tendo conquistado diversos títulos nacionais e 
internacionais, dentre eles o Bicampeonato Sul Americano 
de Remo. Além disso participou da vida política do Estado 
tendo sido vereador por Vitória de 1964 a 1968. 
 Assim sendo, e consternada com tão lamentável 
perda, ainda que seja remetido o voto de profundo pesar dos 
componentes dessa Casa à família enlutada, na pessoa da 
Senhora Oneyda Viola Maio, no seguinte endereço: Rua 
Elias Daher, 119, Enseada do Suá, CEP 29050-250, Vitória-
ES. 
 
 Sala das Sessões, 16 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

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

REQUERIMENTO Nº 349/2003. 
 
EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado no uso de 
suas prerrogativas regimentais e em conformidade com o 
art. 154, inciso II do Regimento Interno combinado com o 
art. 57, § 2º da Constituição Estadual, requer a V. Exa, que 
seja encaminhado ao  EXMO SR. SECRETÁRIO 
CHEFE DA CASA CIVIL o seguinte  PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 
1 – Quais os cargos efetivos e comissionados existentes 
em cada secretaria de governo e órgãos estaduais com os 
seus respectivos salários? 
2 – Relação nominal com data de todas as exonerações e 
nomeações e as respectivas funções realizadas na atual 
administração. 
3 – Qual o gasto mensal com folha de pagamento dos 
cargos comissionados nas secretarias de governo e nos 
órgãos estaduais? 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 14 de 
maio de 2003. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

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

 
REQUERIMENTO Nº 350/2003. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 141 parágrafo único, e 
154, inciso III, do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91,  DESARQUIVAMENTO para o 
Proposta de Emenda Constitucional nº 011/2000, torna 
obrigatório, para detentores de cargos políticos e gestores 
políticos, realização de exame toxicológico. 
 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2003 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

REQUERIMENTO Nº 351/2003. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 141 parágrafo único, e 
154, inciso III, do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91,  DESARQUIVAMENTO para o 
Projeto de Lei Complementar nº 017/2001, que inclui 
parágrafo único no art. 290 da Lei Complementar 46/94. 
 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2003 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

REQUERIMENTO Nº 352/2003. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
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 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 141 parágrafo único, e 
154, inciso III, do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91,  DESARQUIVAMENTO para o 
Projeto de Lei nº 028/2002, declara de Utilidade Pública a 
Associação Mensageiros da Boa Vista 

 
Sala das Sessões, 13 de maio de 2003 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

REQUERIMENTO Nº 353/2003. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 141 parágrafo único, e 
154, inciso III, do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91,  DESARQUIVAMENTO para o 
Projeto de Lei nº 033/2002, que dispõe sobre a utilização de 
recursos visuais destinados aos portadores de deficiência 
auditiva na veiculação de propaganda oficial. 
 
Sala das Sessões, 13 de maio de 2003 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 354/2003. 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 141 parágrafo único, e 
154, inciso III, do Regimento Interno aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91,  DESARQUIVAMENTO para o 
Projeto de Lei nº 044/2001, que proíbe a discriminação aos 
portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS e dá 
outras providências. 
 
Sala das Sessões, 13 de maio de 2003 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 

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

REQUERIMENTO Nº 355/2003 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 050/2001, que determina a inclusão de orientação 
sobre a AIDS junto as empresas públicas e privados do 
estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 356/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 088/2002, de sua autoria, que concede título de 
cidadania espírito-santense ao Sr. ADIR GOMES. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 357/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 175/2002, de sua autoria, que acrescenta dois 
parágrafos ao artigo 3º da Resolução nº 1.905/98, 
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disciplinando o exercício de cargo comissionado em 
gabinete por servidor efetivo. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 358/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 277/2002, de sua autoria, que denomina “João 
Manoel Meneghelli”, a nova Ponte da cidade de Colatina. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 359/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 413/2001, que altera a Lei Estadual nº 5.990, de 02 
de dezembro de 1999. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
 
 
 

REQUERIMENTO Nº 360/2003 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 438/2002, de sua autoria, que declara de Utilidade 
Pública Estadual a Associação de Terceira Idade de 
Marilândia – ATIM. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 361/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Lei nº 439/2002, de sua autoria, que declara de Utilidade 
Pública Estadual a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Novas de Paz. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 362/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa, na forma dos artigos 141, parágrafo único, e 154, 
inciso III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO para o Projeto de 
Resolução nº 451/2001,que inclui entre as competências das 
comissões permanentes a defesa dos interesses e direitos 
difusos e coletivos e dá outras providências correlatas. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de maio de 2003. 
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LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para informar. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 371/2003 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais e em conformidade com o 
art. 154, inciso II do Regimento Interno combinado com o 
art. 57, § 2º da Constituição Estadual; tendo em vista a Lei 
6.486/00, que alterou a Lei 3.829/85 e a Lei 5.553/97, 
passando a alíquota do IPVA de 4% para 2%, é sabido que 
milhares de contribuintes ainda não receberam seus créditos 
(a diferença referente aos 2%), requer a V. Exa, que seja 
encaminhado ao EXMO SR. SECRETÁRIO DA 
FAZENDA o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 
 
1. Quantos e quais são os contribuintes que ainda não 

receberam a restituição de seus créditos do IPVA pago 
a maior? 

2. Qual o montante total ainda a ser restituído? 
3. Qual a data prevista para a restituição? 
4. Qual a modalidade de pagamento? 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, em 14 de maio de 2003. 
 

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

REQUERIMENTO Nº 283/2003 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo-assinado, com base no art. 
141, Parágrafo único, do Regimento Interno, requer à V. 
Exa o DESARQUIVAMENTO da Proposta de Emenda 
Constitucional 14/2000, de sua autoria e de outros 
Deputados, que altera o art. 44 da Constituição Estadual 
(exercício de função policial militar). 
 Esclareço ainda, que a presente proposição foi 
aprovada em 1º turno no dia 12.06.2002. 
 
 Sala das Sessões, em 07 de maio de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
 

Já informado pela Secretaria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 

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

REQUERIMENTO Nº 300/2003 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais, requer a V. Exa, com base no 
artigo 154, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 448/2002, de sua autoria. 
 
 Sala das Sessões, em 07 de maio de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

Já informado pela Secretaria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 301/2003 

 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais, requer a V.Exª, com base no 
artigo 154, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1.600/91, DESARQUIVAMENTO da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 12/2000, de sua 
autoria. 
 
 Sala das Sessões, 07 de maio de 2003. 

 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

 
Já informado pela Secretaria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
REQUERIMENTO Nº 302/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, com base no art. 
141, Parágrafo único, do Regimento Interno, requer à Vossa 
Excelência o DESARQUIVAMENTO do Projeto de Lei 
247/2002 de sua autoria, sobre serviços e encargos de 
veículos furtados e roubados. 
 
 Sala das Sessões, 08 de maio de 2003. 
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MARCOS GAZZANI 
 

Já informado pela Secretaria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente: 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:   

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Tribunal de Contas do Estado, através do OF. 
GPTC nº 160/99 de autoria da Conselheira-Presidente, 
encaminha relatório de atividades e contas desenvolvidas 
durante o exercício de 1998, por imposição legal e 
constitucional, que trata da prestação de contas, exercício 
da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo. 
 A matéria, em virtude de não ter sido apreciada 
pela Comissão na época oportuna, ano de 1999, encontra-se 
agora em tramitação, visando restabelecer a normalidade da 
situação. 
 A matéria foi lida e após a tramitação de praxe e 
as diligências promovidas pela Comissão através de seu 
pessoal técnico, recomendando a aprovação das contas por 
estarem regulares, e ressalvado o direito de exame nos 
processos que possam conter vício de forma. 
 A seguir veio a esta Comissão para exame e 
parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER 
 

 O Tribunal de Contas do Estado, através da 
Resolução nº 135/97, de 03 de abril de 1997, procedeu o 
levantamento da prestação de contas do Almoxarife, 
cotejando o inventário dos bens havidos naquele Tribunal, o 
que demonstra fiel cumprimento às normas legais, com a 
entrada e saída de material respeitando às normas legais 
vigentes. 
 O Parecer da Assessoria Técnica recomenda a 
aprovação da Gestão Orçamentária referente ao exercício 
financeiro de 1998, do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo em que é Presidente a Conselheira Maria 
José Velloso Lucas. 
 Os encarregados de proceder o exame nas contas 
emitiram parecer recomendando a aprovação, quanto 
ao seu aspecto formal e contábil, sem prejuízo formal de 
apuração de possíveis irregularidades. 
 Isto posto, nada havendo que possa imputar 
responsabilidade ao ordenador de despesa, sou por 
recomendar a sua aprovação na forma do parecer. 
 É o parecer. 
 

PARECER Nº 004/2003 
 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela aprovação das contas 

apresentadas pela Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro 
de 1998, na forma de Decreto Legislativo, referente ao 
processo nº DLPL 178/99. 
 
 Sala das Comissões, em 14 de maio de 2003. 
 

EDSON VARGAS - Presidente 
CLÁUDIO THIAGO  - Relator 

HELDER SALOMÃO 
MARCELO SANTOS 

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

 
REQUERIMENTO Nº 019/2003 

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, na forma dos artigos 158 e 217, inciso II, do 
Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 1.600/91, 
após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o 
Projeto de Lei nº 76/2003, de sua autoria, que revoga a 
alínea “e” e todos os seus parágrafos do artigo 8º da Lei nº 
3.603, que estabelece normas e concede seguro de vida em 
favor dos contribuintes do Instituto de Previdência dos 
Deputados Estaduais e dá outras providências. 

 
Sala das Sessões, em 12 de maio de 2003. 

 
MARCELO SANTOS 

Líder do PTB 
 

Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– O presente requerimento nº. 019/2003,  que acaba de ser 
lido depende de aprovação do Plenário.  
  O Presidente ,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. Anselmo Tose, Carlos Casteglione, 
Cláudio Thiago, Claudio Vereza, Gilson 
Amaro, Helder Salomão, José 
Esmeraldo, Marcelo Santos, Mariazinha 
Vellozo Lucas, Paulo Folleto, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, 
Rudinho de Souza e Sueli Vidigal.  (14) 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 
- Responderam  à chamada quatorze  Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Não há quorum para votação, pelo que fica adiada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
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 O SR. 1º. SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 020/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, componentes da 
Mesa Diretora, requerem a V.Exª, ouvido o Plenário, 
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 
095/2003, de autoria da mesma, que concede ao Sr. Carlos 
Alberto Libânio Christo – Frei Betto o título de Cidadão 
Espírito-santense. 
 
 Sala das Sessões, 15 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– O requerimento nº. 020/2003 que acaba de ser lido tem a 
sua 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 Complementar nº 002/03 de 
autoria do Exmo. Deputado Euclério Sampaio, protocolado 
no dia 08/04 do corrente ano, criando incisos ao art. 10 da 
Lei Complementar n° 04/90, visando a modificar a 
composição do Conselho de Polícia Civil. 
 O presente projeto foi a expediente e ao ser lido 
foi devolvido pela Mesa Diretora ao autor, por infrigência a 
artigos Constitucionais, em consonância com art. 136 do 
Regimento Interno. O autor ofereceu recurso e este foi 
acolhido, motivo pelo qual se encontra nesta Comissão, 
obedecendo ao art. 136, § Ú. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 O Projeto de Lei sob análise visa a modificar o 
Conselho de Polícia Civil, através da criação de quatro 
novas cadeiras ao Conselho criado pela Lei Complementar 
04/90 e já modificado pela LC 200/01. 
 Pela Proposta, passariam a integrar o referido 
Conselho o Presidente do SINDIPOL, o Procurador Geral 
de Justiça, o Presidente da Comissão Estadual de Direitos 
Humanos e pelo Presidente da Associação de Classe da 
Polícia à qual pertença o policial que se esteja sendo 
julgado. 

 Ressaltamos que, a proposição se encontra nesta 
Comissão pelo fato de a matéria ter sido devolvida pela 
Mesa Diretora, de acordo com o art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 
parágrafo único, III e 91, V ambos da Constituição 
Estadual. O autor ofereceu recurso e este foi acolhido, 
sendo portanto, este recurso alvo de nosso relatório. 
 Entendemos a proposta do nobre Deputado autor, 
que como egresso da Polícia Civil, objetiva benefícios para 
essa Categoria. Todavia, é imperioso que consideremos o 
que dispõe a Constituição Estadual, sob pena de não 
cumprirmos nosso dever nesta Comissão que é a análise da 
Constitucionalidade das proposições. 
 Desse modo, são claros os dispositivos 
Constitucionais citados ao determinarem ser de iniciativa 
privativa do Governador do Estado projetos que versem a 
respeito da organização administrativa e pessoal da 
administração pública do Poder Executivo. Ora, conforme o 
art. 1º da Lei que se deseja alterar, a Polícia Civil é órgão de 
regime especial, integrante da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. Assim, qualquer modificação em sua 
organização pessoal, ou administrativa, a exemplo do 
projeto que agora relatamos, está adstrita, à iniciativa do 
chefe do Poder Executivo. Entendemos, assim, que alterar a 
composição do Conselho de Polícia Civil é dispor sobre a 
organização administrativa de um órgão da administração 
pública, estando o Deputado constitucionalmente impedido 
de tal iniciativa. 
 Diante do exposto, seguimos o despacho do 
Ilustre Presidente desta Casa e julgamos pela 
INCONSTITUCIONALIDADE do projeto. 
 

PARECER Nº 29/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
inconstitucionalidade do projeto, julgando improcedente o 
recurso do autor. 
 
 Sala das Comissões,  em 29 de abril de 2003. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
BRICE BRAGATO - Relatora 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT (Contra) 

EDSON VARGAS (Contra) 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

EUCLÉRIO SAMPAIO (Contra) 
 
 

Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– O Parecer nº. 29/2003 que acaba de ser lido tem a sua 
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 
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RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei Ordinária nº 51/03 de autoria da 
Exma. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, protocolado no 
dia 04/04 do corrente ano, criando o Programa Estadual de 
Recompensa por captura de pessoas procuradas em 
decorrência de mandado de prisão. 
 O presente projeto foi a expediente, momento em 
que foi devolvido pela Mesa Diretora à autora, por 
infringência a artigos Constitucionais. A autora ofereceu 
recurso, que foi acolhido, motivo pelo qual o projeto se 
encontra nesta Comissão. 
 É o relatório. 
 

PARECER DA RELATORIA 
 

 O Projeto de Lei em tela tem por objetivo a 
criação do Programa Estadual de Recompensa, que 
incentivaria à população a colaborar com informações que 
levem à captura de acusados que estejam sendo procurados 
pela Polícia em virtude de mandado de prisão expedido 
pelo Poder Judiciário. 
 Pela proposta, qualquer pessoa física ou jurídica 
poderá oferecer recompensa financeira a pessoas que 
colaborem com ações da Secretaria de Segurança Pública 
no que tange à captura de foragidos. 

A proposição se encontra nesta Comissão em 
decorrência da devolução à autora pela Mesa por entender 
que a matéria é inconstitucional por violar a competência 
exclusiva do Governador, já que para a Mesa Diretora a 
proposta versa a respeito da organização da administração 
pública, artigos 63, parágrafo único, III e 91, V, da 
Constituição Estadual. A autora impetrou recurso, a matéria 
foi devolvida a esta Comissão para julgamento. 
 Compreendemos a intenção da Deputada ao 
propor tal matéria. Sem embargo, a oferta de recompensa 
tem se mostrado um eficaz método par incentivar a 
população a colaborar com a Polícia. 
 Data vênia, descordamos do despacho do Ilustre 
Presidente ao julgar pela inconstitucionalidade do projeto. É 
preciso considerar que ao dispor sobre Programa Estadual 
de Recompensa, a proposta se atém a regular a oferta do 
setor privado – qualquer pessoa física ou jurídica não 
adentrando no funcionamento da Administração Pública, 
conforme entendeu a Mesa. 
 O projeto seria inconstitucional, se estipulasse a 
oferta de recompensa pelo Poder Público, neste caso estaria 
onerando a Secretaria de Segurança, ao mesmo tempo que 
dispondo sobre sua organização. 
 Diante do exposto, e sendo a recompensa 
financiada por particulares, somos pela 
CONSTITUCIONALIDADE do Projeto. 
 

PARECER Nº 28/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
constitucionalidade do projeto, julgando procedente o 
recurso da autora. 
 
 Sala das Comissões, em 29 de abril de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
BRICE BRAGATO – Relatora 

CARLOS CASTEGLIONE 
ROBSON VAILLANT 

EDSON VARGAS 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Parecer nº 28/2003 que acaba de ser lido tem a sua 
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 28/2003, de autoria 
do Deputado Euclério Sampaio, determina que as 
concessionárias e prestadoras de serviços públicos abrem 
campo específico na conta fatura, foi lido no pequeno 
Expediente da sessão ordinária realizada em 25 de março 
do corrente ano e devolvido ao seu autor por infringência ao 
artigo 22, IV da Constituição Federal. Inconformado com a 
decisão da Presidência, seu autor recorreu ao Plenário. 
Assim, a proposição foi enviada a esta Comissão, na forma 
do artigo 136, parágrafo único do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1.600/91, para análise e 
parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O presente Projeto de Lei nº 28/2003, de autoria 
do Deputado Euclério Sampaio, determina que as 
concessionárias e prestadoras de serviços públicos abrem 
campo específico na conta fatura. 
 A discrição do projeto apresentada, revela que a 
matéria acima refere-se, à iniciativa da União legislar sobre, 
conforme preceitua o art. 22, IV da Constituição Federal. 
 Contudo, trata-se de Projeto de Lei de larga 
repercussão social porque objetiva criar mecanismos de 
defesa do consumidor, obrigando as concessionárias e 
prestadoras de serviços de água, esgoto, energia elétrica, 
telefonia fixa e móvel a disponibilizar campo específico na 
conta fatura para que os consumidores possam descontar 
valores cobrados por serviços que entenderem incorretos ou 
indevidos. Como se sabe, a Lei de Defesa do Consumidor 
prevê expressamente que nas questões por ela reguladas o 
ônus da prova será sempre do comerciante, do 
concessionário, do prestador de serviço público, nada sendo 
mais natural que o consumidor, verificando a incorreção de 
lançamento, contra ele se irresigne, descontando os valores 
cobrados indevidamente ou a maior. Nenhum prejuízo 
poderia ser imputado à outra parte, que pode recorrer, se 
inconformada, aos meios legais para a cobrança, inclusive 
com suspensão de serviços, após instaurado o contraditório 
administrativo. 
 Examinando o projeto, verifica-se que de forma 
alguma, data vênia, colide com o disposto no art. 63, 
parágrafo único, da Constituição Estadual. Também não 
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afronta o projeto o disposto no art. 22, IV, da Constituição 
Federal, vez que disciplina matéria exclusivamente no 
campo do Direito Administrativo (concessões públicas), e 
das Defesa do Consumidor. Sob esse último aspecto, o art. 
24, VIII, da Carta Federal prevê expressamente a 
competência concorrente da União e Estados para legislar 
sobre responsabilidade por dano ao consumidor. Ressalte-se 
que o Projeto não estabelece normas sobre águas ou 
energia, mas apenas dispõe sobre questões pertinentes a 
defesa do consumidor e matérias afetas ao Direito 
Administrativo, como concessões e concessionárias. 
 Acolho portanto o Projeto, pelo seu relevante 
interesse público, e o considero absolutamente compatível 
com as normas legais e constitucionais em vigor. 
 Por todas estas considerações, não podemos 
seguir outra orientação senão a de relatarmos o presente 
projeto por sua constitucionalidade. 
 

PARECER Nº 30/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
NÃO MANUTENÇÃO DO DESPACHO DA 
PRESIDÊNCIA, tendo em vista a 
CONSTITUCIONALIDADE do PROJETO DE LEI Nº 
028/2003, de autoria do DEPUTADO EUCLÉRIO 
SAMPAIO, que determina que as concessionárias e 
prestadores de serviços públicos abrem campo específico na 
conta fatura. 
 
 Sala das Comissões, em 29 de abril de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
CARLOS CASTEGLIONE 

BRICE BRAGATO 
 

Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Parecer nº 30/2003  que acaba  de ser lido  tem a sua  
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 43/2003, de autoria 
do Deputado Geovani Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade 
das escolas da rede pública e privada, efetuarem campanhas 
“anti-drogas” aos seus alunos e dá outras providências, foi 
lido no pequeno Expediente da sessão ordinária realizada 
em 02 de abril do corrente ano e devolvido ao seu autor por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso III, e 91, 
inciso V, da Constituição Estadual. Informado com a 
decisão da Presidência, seu autor recorreu ao Plenário. 
Assim, a proposição foi enviada a esta Comissão, na forma 

do artigo 136, parágrafo único, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1.600/91, para análise e 
parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O presente Projeto de Lei nº 43/03, tem por 
finalidade a obrigatoriedade das escolas da rede pública e 
privada efetuarem campanhas anti-drogas. 
 A discrição do projeto apresentada, revela que a 
matéria acima refere-se, sobre a organização e o 
funcionamento da administração estadual, cujo respeito 
compete privativamente ao Governador do Estado dispor, 
mediante a decreto, no uso das atribuições constitucionais 
que lhe confere o artigo 91, inciso V, da Constituição 
Estadual. 
 Contudo, e imprescindível a edição da lei acerca 
desta matéria, tendo em vista que a matéria em muito 
contribuirá para a segurança de nosso Estado, em 
conformidade com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso II, da 
Constituição Federal, e os artigos 124, paráfrago único, e 
artigo 12 da Constituição Estadual. 

 
“Art. 144 – A segurança 

pública, DEVER do Estado,... 
 
Parágrafo 1º, inciso II – 

PREVENIR e reprimir o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o contrabando e o descaminho, sem 
prejuízo da ação fazendária e de 
outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência;” 

 
“124. – A segurança pública, 

dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, consiste 
em garantir às pessoas o pleno e livre 
exercício dos direitos e garantias 
fundamentais, individuais, coletivos, 
sociais e políticos estabelecidos na 
Constituição Federal e nesta 
Constituição. 
 

Parágrafo único – Fica 
assegurado, na forma da lei, o caráter 
democrático na formulação da 
política e no CONTROLE DAS 
AÇÕES DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO, COM A 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL. 
 

“Art. 12 – O Estado e os 
Municípios assegurarão, em seu 
território e nos limites de sua 
competência, a plenitude e a 
inviolabilidade dos direitos e 
garantias sociais previstas na 
Constituição Federal, inclusive as 
concernentes aos trabalhadores 
urbanos e rurais. 
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 Desta forma, concluímos que independentemente 
a matéria ser de competência do Poder Executivo, nada 
impede que esta Casa venha contribuir com a Segurança de 
nosso Estado. 
 Por todas estas considerações, não podemos 
seguir outra orientação senão a de relatarmos o presente 
projeto por sua constitucionalidade. 
 

PARECER Nº 31/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
NÃO MANUTENÇÃO DO DESPACHO DA 
PRESIDÊNCIA, tendo em vista a 
CONSTITUCIONALIDADE do PROJETO DE LEI Nº 
043/2003 de autoria do DEPUTADO GEOVANI SILVA, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede 
pública e privada, efetuarem campanhas “anti-drogas” aos 
seus alunos e dá outras providências. 
 
 Salas das Comissões, em 29 de abril de 2003. 
 

ZÉ RAMOS  - Presidente 
REGINALDO ALMEIDA - Relator 

ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO 

CARLOS CASTEGLIONE 
 
Já informado pela Secretaria, após publicação no DPL. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Parecer nº 31/2003 que acaba  de ser lido  tem a sua  
votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 324/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Mesa Diretora, no uso de suas atribuições, e 
com base no artigo 158, I do Regimento Interno requer seja 
submetido ao Plenário VOTO DE CONGRATULAÇÕES 
com o povo capixaba e em especial com o Sindicato dos 
Comerciários do Espírito Santo pela Realização da XI Festa 
de Confraternização do Comerciário, realizada no dia 1º de 
maio de 2003, em Santa Cruz, município de Aracruz. 
 
 Sala das Sessões, em 09 de maio de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Requerimento  nº 324/2003 que acaba  de ser lido  tem 
a sua  votação adiada por falta de quorum. 

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

REQUERIMENTO N° 325/2003 
 

EXMO. SE. 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 CONGRATULAÇÕES com o Povo 
Espírito-Santense e em especial com a População de Venda 
Nova do Imigrante pela comemoração do XV Aniversário 
de sua Emancipação Política e Emancipação 
Administrativa. 
 Requer ainda, este Deputado que dê 
conhecimento do teor desta decisão ao Sr. Braz Delpupo, 
Prefeito Municipal deste Município, no endereço: Av. 
Evandi Américo Comarela, 385, Venda Nova do Imigrante 
– CEP 29375-000 – Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 16 de maio de 2003. 
 

GILSON GOMES 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Requerimento nº 325/2003 que acaba  de ser lido  tem a 
sua  votação adiada por falta de quorum.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 326/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V.Exa., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O SR. 
GUILHERME DIAS, POR ESTAR ASSUMIDO A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG. SABEMOS 
QUE ESTA CONQUISTA É FRUTO DE SEU 
PRESTIMOSO TRABALHO, SEMPRE REALIZADO 
COM COMPETÊNCIA E DEDICAÇÃO, AO MESMO 
TEMPO QUEREMOS DESEJAR MUITO SUCESSO 
NESTA NOVA JORNADA. 
 TEMOS CERTEZA, QUE O ILUSTRE 
COLEGA TERÁ O MESMO DESEMPENHO 
HONROSO QUE OBTEVE EM TODOS OS 
LUGARES ONDE ATUOU, DEIXANDO UM 
EXEMPLO A SER SEGUIDO. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste ao Homenageado, no seguinte endereço: 
SEPLOG – Av. Governador Bley, 236 – Ed. Fábio Ruschi – 
4º andar – Centro – Vitória-ES – CEP: 29010-150. 
 
 Sala das Sessões, 12 de maio de 2003. 
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MARCOS GAZZANI 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Requerimento nº 326/2003 que acaba  de ser lido  tem a 
sua  votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 327/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual ROBSON VAILLANT, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.Exa., a 
inserção nos Anais desta Casa de Leis, de um VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE, aos PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 
ENFERMAGEM, pela data comemorativa e pelo trabalho 
de tamanha relevância que presta a nossa sociedade, 
parabenizando esta Casa de Leis pela iniciativa, publicada 
em 12 de maio de 2003. 
 
 Sala das Sessões, em 12 de maio de 2003. 
 

ROBSON VAILLANT 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Requerimento nº 327/2003 que acaba  de ser lido  tem a 
sua  votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTOS NºS 328 E 331/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo signatários, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUEREM a V.Exa., ouvido 
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis, de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO 
ESPÍRITO-SANTENSE E, EM ESPECIAL, COM A 
ACADES, ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES 
DO ESPÍRITO SANTO, pela comemoração dos seis anos 
de sua existência. 
 Fundada em 1997, a Associação dos 
Distribuidores do Espírito Santo, ACADES, tornou-se uma 
entidade forte, de credibilidade e respeito, e muito tem 
contribuído para o desenvolvimento socio-econômico do 
nosso Estado. 
 Dê-se conhecimento de teor desta decisão ao 
Presidente da ACADES, Sr. Edson Bispo dos Santos, no 
seguinte endereço: Av. Nossa Sra. Dos Navegantes 755 sala 
409, Ed. Palácio da Praia, Enseada do Suá, Vitória, ES, 
CEP: 29050-420. 
 
 Sala das Sessões, 12 de maio de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
CLÁUDIO THIAGO 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Os Requerimentos nºs 328/2003 e 331/2003, idênticos, 
que acabam  de ser lidos  têm a sua  votação adiada por 
falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 329/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V.Exa., ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES EM ESPECIAL com o Ilmo. Sr. 
João Nogueira da Silva Neto, Presidente da ADEPES, pela 
realização da Festa Comemorativa do Dia do Defensor 
Público, que acontecerá dia 19 de maio do corrente ano. 
 Requer pois, a essa Presidente , que transmita o 
teor deste ao homenageado no seguinte endereço: Rua 
Pedro Palácios, 104 – Ed. Heitor Lugon – salas 402 – 
Vitória ES CEP: 29.015-160. 
 
 Sala das Sessões, 12 de maio de 2003. 
 

GILSON AMARO 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- O Requerimento nº 329/2003  que acaba de ser lido 
depende de aprovação do Plenário 
  O Presidente,  de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados, para 
efeito de verificação de quorum. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO  
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Anselmo Tose,  Carlos 
Castiglione, Cláudio Thiago, Claudio 
Vereza,  Délio Iglésias,  Euclério 
Sampaio, Gilson Amaro,  Helder 
Salomão,   José Esmeraldo, Marcelo 
Santos, Mariazinha Vellozo Lucas, 
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida, 
Robson Vaillant, Rudinho de Souza, 
Sueli Vidigal. (16)    

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 
– Responderam à chamada dezesseis Srs. Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

– Há quorum para votação. 
Em votação o Requerimento nº  329/2003. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 330/2003 
 

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 Sra. CECÍLIA 
MILANEZI, pela sua posse no último dia 07 de maio 
como PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE EMPRESAS DE EVENTOS – REGIONAL DO 
ESPÍRITO SANTO – ABEOC – para o biênio 2003/2004. 
 Requer ainda, que manifestação desta Casa, seja 
dado ciência a mesma no endereço: Av. Adalberto Simão 
Nader, nº 425, Ed. Milano, sala 203, Vitória – ES, CEP: 
29066.370. 
 
 Sala das Sessões, em 12 de maio de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento  330/2.003 que acaba de ser 
lido. 

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

Aprovado. 
Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, 

o restante da matéria fica adiada para a sessão de amanhã. 
 
 Esta Presidência gostaria de comunicar o 
seguinte: Esta Casa examinou o Projeto de Lei n.º 49/2003, 
de autoria da Mesa, que declara de Utilidade Pública a 
Organização Social Casa do Artesanato – OSCA – Casa 
Viva, de Vila Velha. O Projeto teve tramitação regimental 
normal e logrou a aprovação unânime dos presentes à 
Sessão Ordinária de 15 de abril do corrente ano. Ocorre 
porém, que passou desapercebido, tanto na Comissão de 
Justiça quanto na Comissão de Assistência Social e na de 
Finanças que o nome da entidade estava, no projeto, 
grafado de forma incompleta. Tal situação persistiu para a 
extração do autógrafo visto que, não tendo sido oferecida 
qualquer emenda à proposição, careceu o projeto de exame 
no setor específico de redação, quando então tal engano 
poderia ter sido corrigido. 

No projeto original a entidade é citada como 
Organização Social do Artesanato – OSCA – Casa Viva, 
quando seu registro legal dispõe que seria OSCA – 
Organização Social Casa do Artesanato “Casa Viva”. 

Diz o Regimento Interno: 
 

“Art. 2º .......... 
§ 1º  Quando após a aprovação da 
redação final e até a expedição do 
autógrafo, for verificada inexatidão do 
texto, a Mesa procederá à respectiva 
correção, do que dará conhecimento ao 
Plenário.” 

 
Assim, no interesse tanto deste Poder quanto da 

própria instituição beneficiada e com base no art. 211, § 1º 
do Regimento Interno damos conhecimento a V.Exas. da 

retificação da ementa e do art. 1º do citado Projeto de Lei 
n.º 49/2003 que terão a  seguinte redação: 
 

“PROJETO DE LEI N.º 49/2003 
 

Declara de Utilidade Pública a OSCA – 
Organização Social Casa do Artesanato “Casa 
Viva”. 
 

Art. 1º Fica declarada de Utilidade 
Pública a OSCA – Organização Social 
Casa do Artesanato “Casa Viva”, com 
sede em Vila velha, neste Estado”. 

 
Sala das Sessões, em 14 de maio de 

2003.  Assina esta Presidência. 
 

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Presidente, pela 
Ordem!  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo Tose 
 

O SR. ANSELMO TOSE - Sr. Presidente, 
gostaria de recorrer ao Plenário contra o indeferimento do 
Projeto de Lei de minha autoria que cria o Conselho 
Estadual das Populações Afrodescendentes do Estado do 
Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Defiro o requerimento de V.Exª  por ser regimental. 

À Comissão de Justiça. 
Ainda, aproveitando este momento, gostaríamos 

de comunicar às Bancadas para as quais a Mesa designou 
composição da CPI do Seguro, que o prazo para  a 
indicação está vencendo nesta Sessão. É necessário que 
cada bancada faça a  indicação dos seus membros durante o 
decorrer desta sessão. 

Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, 
passamos ao  horário das Lideranças Partidárias. 

Concedo a palavra ao Líder do PMN, Sr. 
Deputado Edson Vargas.  (Pausa) 

Ausente, concedo a palavra ao Líder do PSC, Sr. 
Deputado Délio Iglésias. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
assomamos a esta tribuna com muita alegria e satisfação 
para poder, com muita certeza, dar uma notícia de grande 
relevância para a sociedade vila-velhense. 
 Somos canela verde, com muito orgulho, e 
sentimo-nos felizes em poder dar esta notícia ao povo de 
Vila Velha que daqui a alguns dias terá de volta a Escola 
Vasco Fernandes Coutinho porque ela é nossa e irá 
funcionar novamente como uma instituição de ensino. 
 A Escola Vasco Fernandes Coutinho, como é 
tratada carinhosamente por tantos homens e mulheres das 
mais variadas faixas etárias e classes sociais, de tantas 
tradições, com educação no Município de Vila Velha, foi 
presenteada através do termo de doação pelo então 
Governador  José Ignácio Ferreira ao Poder Judiciário. 
 Não resta a menor dúvida de que a intenção do Sr. 
Governador de então foi a mais nobre possível, qual seja a 
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de possibilitar ao Poder Judiciário a necessária instalação de 
mais quarenta varas judiciárias na Comarca de Vila Velha. 
 Hoje,  como o nosso município ocupa o primeiro 
lugar no Estado em população, é natural que os problemas 
sociais tenham se agravado e os atritos resultantes das 
relações pessoais nestas envolvidas, as atividades 
comerciais e industriais, também se elevem. 
 Ademais disso, Sr. Presidente, vemos que o 
inesperado aumento populacional e a falta de investimentos 
específicos na área de segurança pública, até mesmo pelas 
dificuldades de que todos somos conhecedores têm 
contribuído para o numeroso crescimento das taxas de 
criminalidade e o aumento de casos que vão desaguar na 
justiça. 
Só para citar alguns, podemos dizer os seqüestros-
relâmpagos que aumentaram em cento e noventa e dois por 
cento em relação a 2002. Os assaltos a bancos tiveram um 
acréscimo de setenta e cinco por cento em relação a 2002, 
isso conforme matéria publicada no jornal “A Gazeta” no 
dia 14 de maio de 2003, que traz para nós esta assustadora 
constatação. 
 Os homicídios tiveram um incremento perigoso 
para a segurança do cidadão, sem contar os crimes de 
mando e os relacionados com o falado crime organizado. 
Acreditamos que o Sr. Governador do Estado, nosso 
companheiro, amigo, homem determinado, Sr. Paulo César 
Hartung, e também o Secretário de Estado de Segurança, 
Dr. Rodney Rocha Miranda, por certo já estão tomando 
providências para que o foco das investigações criminais no 
Estado não fiquem repousado apenas em setores 
específicos, mas que tenha-se em mente o povo, a 
sociedade, afinal nossos eleitores são merecedores de 
especial cuidado da parte do Poder Judiciário; e a 
segurança, ao lado da saúde e a educação se constituem em 
áreas das mais importantes e da exclusiva competência 
pública. 
 Assim, a propósito da educação, podemos 
assegurar que no que tange à histórica e tradicional escola 
Vasco Fernandes Coutinho anunciamos ao povo de Vila 
Velha e demais cidadãos do Estado do Espírito Santo que 
passaram por ela, que a mesma retornará brevemente ao 
patrimônio do Poder Executivo e voltará às funções para as 
quais foi construída e utilizada por várias décadas. 
 Há alguns dias estivemos pessoalmente com o 
Governador do Estado em companhia de vários Vereadores 
de Vila Velha, onde pleiteamos a S.Ex.ª a concessão de 
uma área nas proximidades da UVV para ofertá-lo ao Poder 
Judiciário em permuta com o Poder Executivo Estadual. Ali 
o Poder Judiciário poderá construir o novo Fórum de Vila 
Velha que, inobstante, irá possuir instalações relativamente 
novas na Prainha, pelo crescimento do município e seus 
problemas com certeza tornou-se pequeno. 
 Já a escola com pequena reforma estará apta a 
retornar  as suas tradicionais funções.  

Assim, naquele encontro com o Sr. Governador, o 
mesmo, entendendo o pleito colocou-se sem restrição 
favorável ao mesmo e, assegurou que já no dia seguinte, 
estaria enviando proposta de permuta ao Desembargador  
Sr. Alemer Ferraz Moulin, Presidente do Egrégio Tribunal 
de Justiça e, assim o fez.  
 Posteriormente, Sr. Presidente, Deputado Claudio 
Vereza, enviamos um ofício para aquele Chefe Judiciário 
dando-lhe a notícia daquele encontro que tivemos com o Sr. 
Governador naquela oportunidade pedindo, realmente, uma 

área para que fosse uma permuta e, área essa, uma área 
nobre que fica ali próximo a UVV onde, com certeza, o Sr. 
Governador nos autorizou a oferecer esta área para que 
fosse feita a permuta com o Poder Judiciário. 
 
 O Sr. Marcelo Santos –  Primeiro, 
parabenizamos a V.Exa. por ter encampado nesta luta, por 
ser um cidadão, canela verde, vilavelhense, que teve seu 
início, nesta Casa, por um membro de nossa Bancada, não 
posso deixar de falar do Sr. Deputado Euclério Sampaio, 
encampado por V.Exa. que deu  norte a esta discussão que 
tem tomado corpo e com  soluções para que o Município de 
Vila Velha retorne a questão do Colégio Vasco Fernandes 
Coutinho e o Tribunal de Justiça tenha nas proximidades da 
UVV uma área para construir as suas acomodações no que 
tange as especialidades daquele Tribunal.  

Parabenizamos a V.Exa. pelo brilhante trabalho 
que vem fazendo à frente da Bancada do PSC e pelo 
brilhante trabalho que  vem desenvolvendo, também, nesta 
Casa em prol do cidadão, não só do Estado do Espírito 
Santo, mas de Vila Velha.  

E, mais uma vez, também,  não poderíamos deixar 
de registrar, Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, o 
trabalho deste homem, junto a Igreja Adventista, junto aos 
Desbravadores e as notícias que tramitam no meio daquele 
grupo de Desbravadores é  que V.Exa. é o representante dos 
Desbravadores do Estado do Espírito Santo, principalmente, 
nesta Casa.  

Parabenizamos a V.Exa. e que V.Exa. tome mais 
fôlego para que possa junto com esta Casa e demais pares, 
promover um brilhante trabalho que é o que V.Exa. tem 
feito. 
 

O SR. DÉLIO IGLESIAS -  Muito obrigado, Sr. 
Deputado Marcelo Santos. Suas palavras muito nos 
emotivam para continuar na luta pelo bem comum.  

Na nossa conversa, juntamente com os Srs. 
Deputados Cláudio Thiago, Helder Salomão e outros Srs. 
Deputados que visitaram o Tribunal de Contas quando o Dr. 
Sérgio nos atendeu, ficamos um pouco pasmado, ao ver que 
havia um pedido para uma troca de um terreno com a 
Prefeitura de Vila Velha, visto que o Sr. Governador, Sr. 
Paulo Hartung, em um dos seus compromissos de 
campanha, foi efetuar uma troca com o Poder Judiciário. 
Agora vem a Prefeitura de Vila Velha em troca oferecendo 
uma área para ser trocada  naquele município.  

Muito esperto o  Prefeito da nossa cidade, porém 
infantilmente não propôs na sua permuta a área. Até, 
porque,  S.Exa. não tem a área  para oferecer porque a área 
é do Estado e, assim sendo, rapidamente, enviamos uma 
carta ao então Desembargador, Dr. Alemer Ferraz Moulin, 
informando-o que estaríamos autorizados, através de uma 
reunião que tivemos, com o Prefeito de Cachoeiro de 
Itapemirim, Sr. Teodorico Ferraço, que nos acompanhou 
junto com alguns Vereadores de Vila Velha,  junto com o 
Sr. Deputado Reginaldo Almeida onde o Governador nos 
autorizou a conceder na permuta, a área da UVV.  

Aí sim, acreditamos que será possível esta troca 
porque o Poder Executivo tem uma área real, uma área 
nobre que será muito importante, próximo a uma Faculdade 
imensa como a UVV, onde poderá ser construído o Fórum 
que vai abrigar, com certeza, muitas e amplas salas e, 
também, estacionamento, garagens etc. Será um lugar de 
fácil acesso.  
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Nesta ocasião, também, o nosso  Governador Sr. 
Paulo César Hartung, também, confirmou a área, Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, para que V.Exa. com ânimo, 
com coragem tem lutado também para conseguir esse 
recurso para Vila Velha, V. Exª está de parabéns, ali o Sr. 
Governador confirmou a área para ser construído o nosso, 
tão sonhado, Corpo de Bombeiros. 
 São ações como esta, que queremos; o governo  é 
um governo de palavra, é um governo sério, coerente, é um 
governo que veio para mostrar ao povo do Estado do 
Espírito Santo que as suas promessas não se perderão no 
tempo; e as promessas que o governo tem feito vão se 
encontrando a cada dia. 
 Ficamos felizes de poder  enviar esta carta ao  
então Presidente Desembargador Alemer Ferraz Moulin, 
que nos respondeu, dizendo-se também feliz em saber que 
agora tem uma área para permutar e numa sessão plena eles 
estarão analisando, ainda, esta semana, a área para ser 
colocada à disposição. Agora, através de documentação, 
para revogar o ato da permuta com a Prefeitura Municipal e 
sim, nada mais justo, do que com  o governo porque foi 
com o governo passado quem outorgou essa área ao nobre 
Poder Judiciário, e agora essa área volta para as mãos do 
Executivo, e essa tão sonhada escola voltará a funcionar  no 
ano que vem, com muito carinho, com muita dedicação e 
espero ainda juntamente com  Srs. Deputados Anselmo 
Tose, Reginaldo Almeida e outros, juntos somando esforços 
buscar na proposta orçamentária uma emenda para que seja 
destinada uma parte do orçamento para uma rápida reforma 
dessa escola, e assim sendo, abrir aquelas salas de aula para 
poder abrigar os alunos da nossa querida Vila Velha, da 
região do Centro e outras áreas. 
 Esta é uma luta nobre, Sr. Deputado Anselmo 
Tose, com a qual estamos empenhados não para ser o “pai 
da criança” mas, todos os Srs. Deputados de Vila Velha, de 
Vitória, de Cariacica que quiserem somar, com certeza, 
alcançaremos o resultado positivo, visto que o Sr. 
Governador já assinalou com sinal verde e já deu a pisada 
no acelerador, pisou fundo para que pudéssemos 
acompanhar essa marcha. 
 
 O Sr. Anselmo Tose – Estamos no caminho certo 
para corrigir um grande equívoco. 
 O governo passado doou aquele prédio sem 
consultar a municipalidade de Vila Velha, sem consultar os 
educadores, sem nenhuma responsabilidade, e o Tribunal de 
Justiça está se mostrando muito sensível em rever esse 
processo, como bem disse V. Exª, para que aquele prédio 
possa retornar para a sua vocação histórica, que aliás, o 
nome de Vasco Fernandes Coutinho se confunde com a 
própria história do nosso estado. 
 Estivemos no Tribunal de Justiça pela segunda 
vez, essa é uma luta de vários Srs. Deputados, estavam 
conosco os Srs. Deputados Claudio Thiago, V. Exª, Helder 
Salomão, Euclério Sampaio, também os Srs. Deputados que 
fazem parte desta caminhada e que não puderam estar 
presentes  o Sr. Deputado Claudio Vereza, Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, o Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida, enfim, é uma briga de muitos, no sentido de  
conseguir recuperar aquele prédio, e V. Exª colocou muito 
bem, já há um terreno previamente disponibilizado pelo 
Estado para que possa fazer a troca. E aí, uma construção 
coletiva, sem briga, aquilo não pertence ao Deputado A ou 
B, ou a municipalidade, é um prédio do Estado, mas que 

está no município de Vila Velha e que tem que retornar a 
sua origem.  

Se vai ser um  colégio de segundo grau, ou pós 
médio, iremos discutir  com os profissionais da área, com o 
setor da Educação. 
 Estamos juntos nesta luta e seguramente a 
população de Vila Velha verá o retorno de uma coisa que 
significa muito que é o colégio Vasco Fernandes Coutinho.  
 
 O Sr. Reginaldo Almeida – Parabenizamos o Sr. 
Deputado Délio Iglesias pelo pronunciamento proferido 
nesta tarde. Não comparecemos à audiência no Tribunal de 
Justiça  porque  no mesmo dia e horário acontecia nesta 
Casa uma audiência pública da Comissão de Meio 
Ambiente. Mas V.Exª esteve conosco na audiência com o 
Sr. Governador do Estado, ocasião em que discutimos 
assuntos relacionados a Vila Velha e tratamos do colégio 
Vasco Coutinho. 

O colégio Vasco Coutinho é patrimônio do 
Município de Vila Velha. Lamentavelmente, como disse o 
Sr. Deputado Anselmo Tose, foi feita – vamos dizer assim - 
uma entrega desse patrimônio no final do exercício do ano 
passado ao Poder Judiciário, que também precisa  do 
espaço. Mas entendemos que esse encaminhamento que 
está sendo dado é o mais correto, ou seja, o Governo do 
Estado irá ceder uma área ao Tribunal de Justiça. Portanto, 
reiteramos, principalmente ao povo de Vila Velha, a 
confiança que temos no atual Governo.  

Estamos ajudando este Governo a reconstruir o 
nosso Estado, a colocá-lo de novo, nos trilhos. Não temos 
dúvida da palavra dada pelo Sr. Governador em seu 
gabinete, de que aquela escola será devolvida ao povo de 
Vila Velha. Não temos dúvida de que o Governo do Estado 
e o Tribunal de Justiça estarão, nos próximos dias, 
acertando a devolução dessa unidade de ensino e, muito em 
breve, teremos a sua reabertura.  

Sem dúvida a escola Vasco Coutinho fez história 
no nosso Município. A Deputada  Mariazinha Vellozo 
Lucas, que ora exerce a Presidência desta Casa, passou 
pelos bancos daquela escola. Por isso, jamais poderíamos 
vê-la tendo outra função a não ser o ensino aos nossos 
alunos e cidadãos de Vila Velha. 
 Agradecemos ao Sr. Deputado Délio Iglesias e 
mais uma vez queremos parabenizar V.Exª pelo  
pronunciamento. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Agradecemos o 
aparte do Sr. Deputado Reginaldo Almeida, que enobrece 
essa luta, essa causa que é de todos nós.  

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar o 
Sr. Deputado Cláudio Thiago, Presidente da Comissão de 
Educação. Um Presidente sensível, sincero, que tem feito 
um trabalho brilhante à frente daquela Comissão.  

Quando solicitamos o agendamento no Tribunal 
de Justiça, rapidamente S.Exª providenciou para que as 
coisas começassem a andar de forma mais rápida. Parabéns, 
Deputado Cláudio Thiago. Continue levando a sério o 
mandato que o povo delegou a S.Exª, continue 
representando a população do nosso Estado muito bem 
nesta augusta Casa de Leis. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio -  Vamos nos manifestar 
sobre alguns pontos. Primeiramente sobre as notícias boas 
que  V.Exª. nos trouxe: a  questão da escola Vasco 
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Coutinho e do Corpo de Bombeiros, que são do anseio da 
população de Vila Velha. Depois, dizer que  ficamos 
contente ao ouvir que não devemos nos preocupar sobre 
“quem é o pai da criança”. De fato não. Devemos buscar o 
interesse publico e o bem-estar da população.  

Por isso, parabenizamos V.Exª por essas notícias. 
E, para não sermos injustos, essa também era uma luta do  
atual Prefeito de Vila Velha, Sr. Max Mauro Filho, como é 
de todos nós. E o Sr. Governador do Estado está de 
parabéns  por ter concretizado esses dois sonhos do povo de 
Vila Velha. Nessa primícia de que temos de trabalhar em 
conjunto, visando o bem-estar da população, iremos longe. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Agradecemos o 
aparte do Sr. Deputado Euclério Sampaio, que é um lutador, 
uma pessoa maravilhosa, que acima de tudo tem temor ao 
nosso Deus e que tem feito um trabalho brilhante, 
defendendo suas posições nesta Casa de Leis. 
 Valeu a pena unirmos os esforços. Quando 
unimos os esforços, os resultados saem. Temos as nossas 
diferenças, as nossas desigualdades mas, acima de tudo, 
temos de entender que o interesse do Estado do Espírito 
Santo está acima dos nossos interesses. Cada Deputado 
fazendo a sua parte, somando um com o outro, teremos 
grandes resultados. Temos certeza de que no final do nosso 
mandato sairemos vitoriosos, na certeza de que fizemos o 
melhor diante de Deus e para o povo do Estado do Espírito 
Santo. 
 Parabenizamos mais uma vez a Comissão de 
Educação e seus integrantes por essa  demonstração de 
interesse e dedicação com o patrimônio público. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Srª Presidenta, 
pela ordem! Na ausência da Líder do PT, na qualidade de 
vice- Líder, neste momento fazemos a indicação do nome 
do Sr. Deputado Carlos Casteglione para membro efetivo 
na CPI do Seguro e o da Srª Deputada Brice Bragato para a 
vaga de suplente na mesma CPI. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – É regimental. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra à Srª Deputada Brice 
Bragato.(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado César 
Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Srª Presidenta, 
declino. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Havendo S.Exª declinado, concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
assistência da TV Assembléia que tanto sucesso tem feito, 
transformando essas sessões numa participação muito 
integrada entre quem está em casa e os deputados, voltamos 
a esta tribuna hoje para falar de um assunto que na semana 
passada os Srs. Deputados José Tasso e Brice Bragato não 
nos deixaram falar, que é a seqüência da fala sobre o 

problema que aflige não só Colatina mas todo o Norte do 
Estado, a famosa 2ª Ponte de Colatina que é a salvação para 
o trânsito na região Noroeste do Espírito Santo. 
 A ponte hoje se encontra pronta na parte que 
cobre o rio, mas as cabeceiras ou acessos não estão 
concluídos, inclusive o que dá acesso ao centro de Colatina. 
Isso já acarretou  a morte de oito pessoas, o que tem de ficar 
bem claro. Os acidentes acontecidos por uma omissão do 
Denit em não colocar naquele trecho uma sinalização, em 
não melhorar a situação de acesso, mesmo não estando 
pronto, já causou a morte de oito pessoas. 
 Aquela obra teve o seu início em 15 de setembro 
de 1986. Um mês depois o contrato foi questionado 
judicialmente e a obra parou. O Sr. Max Mauro, no início 
de seu governo, suspendeu todas as obras licitadas que 
estavam em curso. A obra parou novamente. Daí até 8 de 
fevereiro de 1989 foram quatro anos do início da obra e 
apenas três meses de obra realizada. Parou outra vez no dia 
31 de maio de 1989. Isso mostra o descaso com uma obra 
tão importante, que é a segunda via de escoamento de toda 
a produção, todo o transporte pesado entre o Noroeste do 
Espírito Santo e a Capital. 
 Logo em seguida, a Odebrecht, que tinha vencido 
a licitação, sub-rogou a obra para uma firma chamada 
Staca. Essa firma chamada Staca deve ser uma estaca muito 
fraquinha porque não colocou nada na obra. Ficou lá um 
tempão e não fez nada. 
 Nos meados da década de 90, ainda por conta da 
Staca que nada fez, houve uma pressão popular,  
uma pressão política. Naquela época éramos Vereador na 
Câmara e secretariamos a sessão que fez a pressão popular 
onde interrompemos o trânsito durante uma hora na antiga 
ponte, que se utiliza mais até hoje. 
 A Staca perdeu a concorrência e foi feita uma 
nova concorrência. Venceu a Cergen, que começou as 
obras. Tivemos alguns problemas técnicos. Algumas 
pessoas questionavam que o modelo a ser usado não era 
modelo moderno de estrutura de ponte. O problema veio em 
discussão sobre estética, sobre viga Gueber ou balanço 
sucessivo, que são termos técnicos que não entendemos 
bem. Mas ficou uma briga nesse sentido.  

A população se manifestou a partir do momento 
em que o esboço estava pronto, que não gostou da forma 
estética, que ela não parecia com a ponte antiga e por aí vai. 
Foi mais um ano de discussão. 

Vencidos todos esses problemas, tivemos ainda 
várias paralisações, porque o Governo Federal não fazia o 
pagamento da empreiteira. A empreiteira trabalhava dois, 
três meses e paralisava as obras.  

A obra começou em 1986. Em 2000, quatorze 
anos depois, após várias paralisações, vinte e três milhões 
gastos, terminou o miolo da obra. Hoje, você consegue 
trafegar por cima da ponte, mas como os acessos de um 
lado e de outro e o contorno de Colatina, que faz parte do 
projeto para que você possa levar o trânsito pesado de 
granito, de cargas de grãos que vem da região noroeste, 
para não passar pelo centro de Colatina e nem pelos bairros 
mais populosos, você tem que fazer o contorno de Colatina. 
A variante, que é esse contorno, está orçada em dez milhões 
de reais. O problema atual, que são os dois acessos que 
chamamos de cabeceiras, estão orçados em nove milhões. 

 Na semana passada passamos na variante para 
ver a situação. Toda a terraplanagem que foi feita há mais 
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de dez anos está perdida praticamente. Quase tudo terá de 
ser feito novamente. 

Então, voltamos aqui, hoje, para terminar a fala 
do Programa BID II e para dizer que nos empenhamos 
pessoalmente agora junto com a Bancada Federal ir a 
Brasília para tentar ver se resolvo esse problema, porque 
não é um problema de Colatina. Já disse na semana passada 
que a estrutura da ponte antiga pela qual passa todo tráfego 
pesado, em vários pontos já corroeu a estrutura de 
sustentação, porque o rio desceu muito e as vigas ficaram 
expostas às intempéries do sol e agora houve corrosão e 
elas estão partidas literalmente. Têm três fissuras na ponte 
antiga, graves. O Governo Municipal, na semana passada, 
fez uma mobilização e limitou em vinte e três toneladas o 
peso para passar na ponte. Isso limita o transporte de 
granito em muito. 

Então, uma obra onde já foram gastos vinte e três 
milhões e para terminá-la hoje bastam apenas dezenove 
milhões, que é refazer a variante, porque praticamente o 
serviço está todo perdido, e fazer os acessos, está 
totalmente abandonada pelo Governo Federal. O Denit nem  
se interessa em fazer a sinalização dos acessos que foram 
improvisados e onde já morreram oito pessoas.  

 Viemos aqui, hoje, para fazer o nosso veemente 
protesto e dizer que vamos nos empenhar e procurar 
novamente os caminhos que outros deputados já 
percorreram atrás. Mas, antes, como não circulava nada, 
não morria ninguém. Agora são vidas que estão em jogo e 
aquelas famílias que tiveram vidas perdidas, têm o direito 
legal de proceder a uma investigação e um crime de 
responsabilidade do Governo Federal, nesse caso. 

 
O Sr. Euclério Sampaio - Com certeza toda a 

bancada  estará ao lado de V.Exª nessa luta por Colatina. 
Mas, a minha preocupação é uma só, será que não  
inventarão um pedagiozinho depois?  
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Obrigado, pelo 
apoio nessa luta, mas  sem dúvida nenhuma, não haverá 
pedágio. A fase do pedágio já foi superada depois da CPI 
que V.Exª protocolou nesta Casa. 
 
 O Sr. Gilson Amaro – Sr. Deputado Paulo 
Foletto, V.Exa. está de parabéns pelo seu pronunciamento. 
Nós, como pessoa pública, sentimos envergonhados, porque 
aquela obra foi iniciada ainda no Governo do Sr. Gerson 
Camata. Há  dezoito anos que está nessa situação.  
 Observamos a dificuldade que existe. Esta semana 
passei naquela variante, fazemos isso sempre que vamos ao 
norte do Estado. Sua proposta é justa  e juntos  com as 
pessoas da classe política apelaremos para que possamos 
ver aquela obra concluída. Na verdade, corre-se risco ao 
transitar  sobre essa ponte por ela se encontrar deteriorada. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – É um risco que a 
população corre. 
 
 O Sr. Gilson Amaro – V.Exª pode contar 
conosco. Estamos juntos nessa luta. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Muito Obrigado. 
 
O Sr. Anselmo Tose – Concordamos plenamente 

com a preocupação de V.Exa. Se não me falhe a memória, a 

ponte de Colatina antiga, foi inaugurada em 1928. Ela 
significou todo processo de colonização para além do Rio 
Doce. Isso Foi fundamental para o nosso Estado. Aliás as 
conseqüências negativas, como a destruição daquele 
patrimônio rico, que é a nossa querida Mata Atlântica. 
Concordamos, inclusive, V.Exa. está propondo em vir aqui,  
no Comitê pró-Rio Doce. Toda a utilização daquela bacia, 
dos seus recursos, assoreamento do Rio Doce que é uma 
coisa que  nos assusta, para que o desenvolvimento do norte 
do Estado possa voltar, como foi em algum momento do 
passado e, que tanto  se faz necessário para aquela região.  

 
O SR. PAULO FOLETTO – De forma 

sustentável, sem agredir o meio ambiente. São vidas que 
estão indo embora em função do acesso estar totalmente 
desprotegido e sem sinalização. 

Registramos a lamentável  situação dos acessos 
dessa ponte que falta  pouco para terminar, onde  não 
vemos por parte  do governo federal boa vontade  para 
concluir  essa obra.(Muito bem!) 

   
O SR. GILSON AMARO –  Sra. Presidenta, 

pela ordem. 
 
  A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Gilson Amaro. 
 

O SR. GILSON AMARO – Na qualidade de 
Líder do  PRTB, indico-me para fazer parte da CPI do 
Seguro. 
 
 A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS)  Defiro. 

 
O Sr. Euclério Sampaio – Srª Presidenta, pela 

ordem! Requeiro a V.Exª verificação de quorum para 
manutenção da sessão. 
 

A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - É regimental o pedido de V.Exa. 
 Convido o Sr. 1º Secretário  a proceder à chamada 
dos Srs. Deputados para efeito de verificação de quorum, 
para manutenção da sessão. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Carlos Casteglione, Cláudio 
Thiago, Euclério Sampaio, Gilson 
Amaro, Mariazinha Vellozo Lucas, 
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida e 
Sueli Vidigal. (10) 
 

  O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO 
TOSE) - Responderam à chamada dez Srs. Deputados. 

 
A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Há quorum para a manutenção da 
sessão. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson 
Vargas. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione. 
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 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras Deputadas, Srs. 
Deputados, púbico que nos acompanha das galerias da Casa 
e também através da TV Assembléia, nossas saudações.  

Hoje, ocupamos a tribuna nesta tarde  para que 
reflitamos juntos sobre uma situação com a qual nos 
deparamos ao visitar o Município de Divino de São 
Lourenço  no extremo Sul do Estado do Espírito Santo, 
quando fomos abordados por uma estudante do Curso de 
Turismo, Pólo da UVV de Guaçui. Através dos Municípios 
do entorno do Caparaó a Universidade de Vila Velha, as 
Prefeituras do entorno em parceria com o Governo do 
Estado  firmaram um convênio  para possibilitar que vinte 
jovens pudessem se preparar para trabalhar com as políticas 
de turismo naquela região. Até aí foi uma brilhante idéia; o 
Caparaó é uma descoberta do povo capixaba e tem um 
potencial turístico fantástico, com belezas naturais que 
quem não conhece poderia, de fato, estar conhecendo. 
Temos mais de setenta por cento do Parque do Caparaó no 
Estado do Espírito Santo e o restante no Estado de Minas 
Gerais. Lá, tem toda uma luta desenvolvida por entidades, 
ONGs, Prefeituras, Câmaras de Vereadores, enfim, toda 
sociedade organizada para valorizar o Parque do Caparaó 
como espaço importante para que o turismo ecológico possa 
acontecer. 
 Para nossa surpresa, nessa visita ao Município de 
Divino de São Lourenço, fomos abordados por  uma  líder 
desse grupo de vinte estudantes que participaram do 
convênio entre a UVV e Governo do Estado para que dois 
servidores da área de turismo de cada Município  pudesse 
participar desse curso e se formar em Turismo. Fomos 
verificar o tal convênio e descobrimos que as turmas 
começaram a estudar no ano de 2001 na sede da 
Universidade que se localiza em Guaçui, mas o convênio 
firmado entre o Estado, a Universidade e a Prefeitura de 
Guaçui, e em seguida com a incorporação das outras 
Prefeituras do nosso Estado localizadas  no entorno do 
Caparaó, só foi assinado em julho de 2002. E o contrato 
tem uma série de imperfeições, uma série de coisas erradas 
que estão dificultando a participação  dos alunos na 
freqüência do curso para o qual foram matriculados.  
 Hoje nos reunimos com a Subsecretária de 
Turismo, Sra. Márcia Abraão, convocamos a Secretaria de 
Estado  de Desenvolvimento, o Prefeito Municipal de 
Guaçui, Sr. Luciano Manoel Machado, e também o Dr. José 
Luiz, da Universidade de Vila Velha. Analisamos juntos o 
tal convênio estabelecido e percebemos, para nossa 
surpresa,  que os alunos já estão entrando no quarto período 
do curso, tinham uma expectativa de que o convênio 
cobriria o valor do curso, e não eles  têm direito a participar 
do mesmo. Este convênio não tem validade, porque foi feito 
às pressas, para atender as demandas político-eleitoreiras da 
época. Os estudantes estão  sendo cobrados pela 
Universidade - com certeza, pois está oferecendo o curso e 
precisa receber - estão  sendo acusados de  inadimplentes, 
estão impossibilitados de prestarem exames e de 
participarem das aulas daquele curso.  
 
 A Srª. Brice Bragato – Como V. Exª. bem  disse,  
na  época em que a UVV abriu uma filial em Guaçui houve 
comemoração por Parlamentares desta Casa, como grande 
mérito. Se fosse uma sucursal, um Centro da Universidade 
Federal do Espírito Santo, talvez, sim, pudéssemos  
comemorar. Na verdade é uma instituição particular, 

poderosíssima, fortíssima, que não  vai abrir filial em  
Município  nenhum se não for  um negócio lucrativo. Não 
que achemos que não deva ter o desenvolvimento, a 
interiorização, a Faculdade de Turismo, mas é bom para 
servir de alerta a certos Parlamentares que capitalizam de 
mais  coisas que não são, na verdade, grandes  conquistas 
da população.  
 Solicitamos a V. Exª. um aparte para falar de 
meio ambiente um pouco diferente do assunto que V. Exª. 
aborda. Parece-nos que no dia 3 de junho,  em Cachoeiro de 
Itapemirim, haverá uma audiência pública do IBAMA 
Regional para discutir o planejamento do órgão no Espírito 
Santo. Como a gerência do IBAMA é conduzido  por um  
companheiro do PT, Sr. Ricardo Vereza, técnico com 
formação na área, é da nossa maior confiança, representa no 
nosso Estado o Governo Lula numa área importantíssima, é 
importante  registramos  esta reunião na Cidade Sul, de 
onde V. Exª. é originário e tem  grandes possibilidades de 
governar a partir da eleição municipal   do ano que vem.  

Tentaremos estar presente àquela audiência para 
fazermos aquela atividade  juntos, para reforçar o mandato 
de V. Exª. no Sul do Estado, como Líder da Bancada do PT.  
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – 
Agradecemos à Srª. Deputada Brice Bragato pelo aparte.  

Concluindo esta questão da UVV, hoje ficamos 
surpresos com tal convênio. E queremos  garantir que da 
parte do Diretor da UVV, da  Subsecretária, Srª. Márcia 
Abraão,  da nossa parte e da do Prefeito Luciano Manoel 
Machado, vamos  buscar as formas de resolver tal 
problema. Porque os estudantes já estão cursando e 
precisam continuar estudando  para concluir o curso  e 
exercerem a atividade de Agente de Turismo. Há um 
esforço de todos os agentes envolvidos para resolver o 
problema. A nossa denuncia é  sobre as formas como eram 
feitos os convênios.  
 Estivemos  ausente na Sessão de quinta-feira,  
pois estávamos  visitando a Floresta Nacional  de Pacotuba 
junto com o Sr. Ricardo Vereza. É importante que as 
pessoas  a conheçam, pois é a primeira Floresta Nacional do 
Sul do Espírito Santo. E no dia 13 de junho estaremos 
realizando junto com as Prefeituras, com as Câmaras de 
Vereadores, com as ONGs, com todas as entidades 
envolvidas e  com a sociedade uma reunião pública para 
que os cidadãos do Sul do Estado  conheçam o que é  uma 
Floresta Nacional e entrem também num Programa em que 
o  Diretor do IBAMA tem estabelecido para aquela 
Floresta, para que a sociedade do Sul capixaba, em especial 
a da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, possam participar 
da consolidação da Floresta Nacional de Pacotuba, numa 
parceria bastante importante com o IDAF. A fazenda 
Experimental de Bananal do Norte fica localizada muito 
próximo da reserva. (Muito bem!) 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Esta Presidência convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados para 
efeito de verificação de quorum para manutenção da 
sessão. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Anselmo Tose, Brice 
Bragato, Carlos Castiglione, Hélder 
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Salomão, Janete de Sá, Mariazinha 
Vellozo Lucas, Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida e Sueli Vidigal. (09) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE) 
- Responderam à chamada nove Srs. Deputados. 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Não há quorum para manutenção 
da sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convido 
os Srs. Deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 
19h, em comemoração ao Dia do Trabalhador em Limpeza 
Urbana, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

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

quatro minutos. 
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QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS DEZENOVE HORAS COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CLAUDIO 
VEREZA E HELDER SALOMÃO. (05)  

ESTANDO LICENCIADOS OS SRS. 
DEPUTADOS HERALDO MUSSO E CABO ELSON. 
(02) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

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

 
(A convite de S. Ex.a., 

ocupam as cadeiras da 1ª e 2ª 
Secretarias, respectivamente, os Srs. 
Deputados Anselmo Tose e Helder 
Salomão.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. Deputado  Helder Salomão a proceder à 
leitura de um trecho da Bíblia. 
 
  (O Sr. Deputado Helder Salomão lê o 
Salmo 92:5) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
sessão anterior. 
 
  (O Sr. 2º Secretário procede à leitura 
da Ata ) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. (Pausa) 
 Informo  aos Srs. Deputados e demais presentes 
que a presente  sessão  é solene, em  comemoração ao “Dia  
do Trabalhador em Limpeza Urbana”, conforme  
requerimento de autoria da Bancada do PT , aprovado em 
Plenário.  
 Para compor a Mesa convidamos  a Drª. Maria 
Francisca dos Santos Lacerda, digníssima Presidente do 
Tribunal  Regional do Trabalho – 17ª Região/ES, que com 
muita honra recebemos nesta Casa; Dr.  Maucrice Barcelos 
da Costa, representante da Delegacia Regional do Trabalho; 
Sr. José Luiz Rodrigues, Presidente do Sindicato  dos 
Trabalhadores em Asseio, Conservação, Limpeza Pública e 
Serviços Similares – SINDILIMP; Sr. Antônio Geraldo 
Perovano, Presidente da CEASES; Dr. Antônio Carlos 
Gavaza, Médico do Trabalho do Sindicato dos 
Trabalhadores e a Drª. Denise Bourguignon, representante 
do Centro de Referencia  em Saúde do Trabalhador no 
Estado do Espírito Santo – I. A  P. I.  (Palmas!) 
 Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos  a 
execução do hino Nacional.  
 
  (É executado o Hino Nacional)  

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Concedo a palavra ao  Dr. Antônio Carlos Gavaza, 
Médico do Sindicato dos Trabalhadores. 
 
 O SR. ANTÔNIO CARLOS GAVAZA - (Sem 
revisão do Orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, boa noite a todos, é um prazer estar nesta Casa 
de Leis.  Aproveitamos a oportunidade para parabenizar aos 
servidores de limpeza urbana do Espírito Santo pelo dia do 
gari que comemoramos em 16 de maio. 
 Gostaríamos de falar para os Senhores que vem 
sendo realizado já há mais de um ano um trabalho de 
levantamento ambiental das condições de trabalho e de 
saúde dos trabalhadores de limpeza urbana do Espírito 
Santo, com ênfase na Grande Vitória. É um trabalho que 
está resgatando uma perda muito grande desse tipo de 
trabalho.   

Queremos fazer nesta Casa uma denúncia, 
mostrar a todos as condições subumanas que esta classe 
trabalhadora vive; é uma condição iniciada há mais de um 
ano e hoje vem sendo resgatado pelo Governo Lula, o que 
mostra que estamos no caminho certo. Esses trabalhadores 
são assalariados e vivem numa condição que não é própria 
do ser humano. 
 Vamos mostrar algumas condições - todos estão 
percebendo e já viram no dia a dia nas ruas os trabalhadores 
de limpeza - de risco nas quais esses trabalhadores vivem, 
pendurados nos caminhões, sendo agredidos por níveis de 
ruídos altos nas ruas, riscos ergonômicos, riscos de 
acidentes, poluição sonora e ambiental. 
 Estamos mostrando  um trabalho noturno;  vemos 
montes de lixo onde dois trabalhadores estão fazendo a 
coleta de lixo. São trabalhos executados no dia a dia desses 
servidores, estão trabalhando, correndo risco com sua 
saúde, pois nem sempre tem condições e a proteção 
adequada. 
 Os Senhores percebem que alguns têm alguns 
equipamentos de proteção eficiente talvez para a proteção 
dos pés.  Mas não têm  proteção adequada para as mãos e 
nem para o rosto e podem adquirir doenças via respiratória 
e via cutânea. 
 Uma outra denúncia é a condição de alimentação 
desse povo trabalhador, pois eles fazem sua própria 
alimentação, trazem comida de casa e não tem condição 
necessária para se nutrir, pois não tem condições de levar 
para o trabalho a quantidade de nutrientes suficientes para 
uma subsistência, pois trabalhando ao relento eles 
precisariam de uma imunidade um pouco maior, teriam que 
ter no seu organismo uma defesa maior para resistir às 
intempéries que vivem no seu dia a dia.  Isso não acontece 
porque  não têm uma alimentação satisfatória e não têm 
condições de comprar uma alimentação adequada. 
 Sobre condição de higiene: é outra denúncia que 
fazemos porque esses trabalhadores são regidos pela CLT 
mas não têm o respaldo da legislação que rege em uma 
situação de condições humanas. 
 Esse é um trabalho que ele vai executar.  Aqui 
temos um latão de lixo onde sua higiene é feita nesse 
reservatório. A alimentação deles é feita nessas condições.
 Essa é a situação em que vivem no seu dia a dia 
de trabalho, no meio da rua, ou seja, chega a hora do 
almoço eles sentam ali mesmo, sem qualquer higiene 
pessoal, sem qualquer higiene de mãos,  sentam nas beiras 
das calçadas e fazem a sua alimentação com alimentos que 
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trazem de casa. Sentados em cima do equipamento de 
trabalho eles estão se alimentando. Esse alimento não traz 
subsídio nenhum para eles porque eles trazem o que têm em 
casa, e o que será que eles têm em casa para levar nesta 
marmita? 
 Essas são algumas condições de moradia, outra 
denúncia que  fazemos são as condições adequadas de 
moradia que esses trabalhadores não têm. Uma grande parte 
deles vivem em condições de moradia nessas condições que 
todos estão vendo. É onde a maioria dos trabalhadores de 
limpeza  vivem. 
 É basicamente esta alimentação que eles têm em 
casa. Claro que temos algumas exceções que não estão tão 
graves assim, mas uma grande parte deles vivem nestas 
condições porque não têm condições de dar alimento nem 
para os filhos. 

Um dos problemas sérios que temos são 
justamente a baixa alimentação e a baixa quantidade de 
nutrientes, lidando com a  insalubridade muito grande onde 
há uma exposição à microorganismos que podem levar a 
seu corpo, doenças, e, não têm defesas para isso, por causa 
de uma alimentação inadequada.  
 Famílias numerosas. Baixas condições 
socioeconômicas e analfabetismo.  
 O SINDILIMP - resolveu fazer uma campanha de 
resgatar a saúde, o bem-estar físico-mental desses 
trabalhadores, porque vivem em uma condição onde 
acreditam, pensam que vivem no nível mais baixo da 
sociedade porque lidam com lixo. Só que se esquecem que 
são os trabalhadores mais importantes da saúde. É aonde, 
primeiramente, vem o trabalho de saúde são com estes 
trabalhadores, porque sem esses trabalhadores de coleta de 
lixo, não teríamos saúde. 
 O objetivo deste trabalho é atuar junto aos Órgãos 
contratantes, junto às empresas contratadas para que 
consigamos fazer um trabalho em conjunto de resgatar a 
saúde deste trabalhador, a dignidade e fazer um aumento da 
auto-estima desses trabalhadores que é muito baixa. 
 Um dos nossos pontos que estamos pretendendo 
com este trabalho é que seja cumprida a legislação. Que os 
trabalhadores tenham no mínimo uma insalubridade 
adequada; porque a legislação lhe dá este direito de receber 
a insalubridade. E já que  eles têm esse direito, que o 
recebam.  
 Que tenha o cumprimento da Portaria nº 3.214 
que fala sobre as condições sanitárias. Que tenham 
Condições de higiene adequada que a Lei obriga as 
empresas a fornecer e que  eles não têm. 
 Que seja cumprida a legislação dos deficientes. 
Que acabe com a discriminação com relação ao sexo, 
porque têm uma grande preferência pelo trabalhador do 
sexo masculino, discriminando o sexo feminino. 
 Essas, mais uma vez, são as condições de 
alimentação. 
 Das condições de trabalho.  Estamos pleiteando, e  
lutando para conseguir, melhores condições de EPI’s, 
equipamentos e proteção individual. Que todos tenham 
equipamentos adequados para a proteção da sua saúde;  
equipamentos com boa qualidade e que quando se perde o 
equipamento que se tenha outro. Tudo isso está na Lei e 
eles são obrigados a ter, mas não tem. 
 Oferecer banheiros químicos, porque os 
trabalhadores trabalham ao longo das avenidas, das ruas e 
quando têm necessidade fisiológica não têm para aonde ir. 

Quando tem algum bar, alguma casa, eles pedem, mas nem 
as pessoas das casas querem dar o seu banheiro para esses 
trabalhadores usarem. Eles usam os muros, os postes, para 
fazer as usas necessidades. Isso é uma vergonha. 

Da saúde do trabalhador: Estamos querendo 
conseguir para os trabalhadores um bom 
treinamento e cursos, para a correta utilização 
desses EPI’s. Estímulos à consultas  periódicas  
para a prevenção de câncer, prevenção de saúde, 
de doenças sexualmente transmissíveis. Que 
tenham esse tipo de treinamento. 
 Queremos que tenham uma orientação e 
treinamento sobre prevenção, higiene oral e 
familiar, pois se esse trabalhador não tendo 
alimentação adequada, precisa, pelo menos, ter os 
seus direitos resgatados sabendo que têm a 
obrigação de ser fornecido a ele uma alimentação 
adequada e com essa alimentação possa fazer  
uma higiene oral e que tenham treinamento, 
orientação para que ele leve essa sabedoria que 
vai adquirir para dentro da sua casa, pois se ele 
não escova o dente depois do almoço, depois da 
refeição, como irá ensinar seus filhos a escovar 
dente.  
 Queremos que tenha uma alimentação 
diversificada, nutritiva e balanceada por 
nutricionistas. Que essa alimentação seja levada 
onde ele está. Que possa se alimentar em uma 
área coberta, em uma área limpa e não ao relento 
no meio da rua.  

 Que tenha uma vacinação adequada até para se 
proteger das doenças que podem encontrar no dia-a-dia. 
 Da questão sócio-econômica: Valorização da mão 
de obra como salário justo, digno para sustento da sua 
família. 
 Das condições de moradia: Oferecer condições de 
moradia adequada evitando encostas e barrancos com riscos 
de vida, pois a maioria deles moram em encostas e 
barrancos. 
 Do Transporte: Oferecer transporte para essa 
classe trabalhadora. Que ele possa sair do seu local de 
trabalho, fazer a refeição e voltar para o seu local de 
trabalho. 
 Da Condição Psico-social: Como falei esses 
trabalhadores têm uma baixa alta estima. Temos que 
estimular e mostrá-los como é importante para a sociedade. 
Porque ele sabendo disto, pode lutar por seus direitos. 
 Conclusão: Os mais terríveis frutos do racismo 
são a falta de esperança e o vazio de confiança e fé em nós 
mesmos. 
 Temos de lutar para que esses trabalhadores 
tenham dignidade. 
 Detectamos uma série de coisas nas nossas visitas 
em todos os locais de trabalho percebemos que não existe 
mapa de riscos nas empresas, falta fiscalização, ausência de 
política de segurança e prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, não tem um programa de risco ambiental 
adequado, não tem um programa de controle médico 
adequado. 
 Temos estas propostas, que é aumentar a alta 
estima rebaixada desses trabalhadores, oferecer dignidade 
ao trabalhador de limpeza, oferecer condições de estudo e 
educação, estimular a higiene pessoal, bucal e familiar, 
alimentação com qualidades e nutrientes mínimos 
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necessários. Queremos oferecer a ele condições de 
satisfazer suas necessidades fisiológicas, banheiros 
químicos próximos aos locais de trabalho. 
 Sempre vale a pena! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos a exposição feita pelo Dr. Antônio Carlos 
Gavaza, médico do Sindicato dos Trabalhadores das 
Empresas em Asseio e Conservação. 
 Justificamos a saída, neste momento, do Sr. 
Deputado Anselmo Tose, que tem outro compromisso, terá 
uma audiência com o Sr. Governador do Estado. 
Agradecemos sua presença até  o momento. 
 Convidamos para a exposição seguinte o Dr. 
Maucrice Barcelos da Costa, representante da Delegacia 
Regional do Trabalho. 
 
 O SR. MAUCRICE BARCELOS DA COSTA 
– (Sem revisão do orador) – Boa noite.  

Sr. Deputado Claudio Vereza, demais Srs. 
Deputados e Srªs Deputadas, autoridades presentes, a 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho e os 
trabalhadores presentes. 
 Venho representando a Delegacia Regional do 
Trabalho, onde sou médico do trabalho, auditor fiscal, e a 
pedido do Sr. Delegado Tarcísio Vargas, coube-me esta 
responsabilidade, que aliás, fui pego de surpresa, pois foi 
apenas na Sexta-feira. 
 Mas já venho convivendo um pouco com essa 
triste realidade que o Dr. Gavaza colocou para todos já há 
algum tempo, e o meu envolvimento a nível de fiscalização 
já é bem antigo. 
 Na participação em movimento mais organizado, 
me reportaria na audiência pública que houve no ano 
passado, me recordo até do dia, foi o dia em que o Brasil 
ganhou da Inglaterra, que foi realizada na Câmara 
Municipal de Vitória requerida pelo Sr. Vereador Eliézer 
Tavares. 

Com relação ao trabalhador de limpeza pública e 
como de resto, todos os demais trabalhadores, gostaria de 
fazer a seguinte reflexão; que independente da atividade 
fim, a que se destina determinada organização, no caso 
empresas, ou até mesmo órgãos públicos que fazem isso 
diretamente, a questão da saúde, da segurança do trabalho 
deve ser um princípio fundamental, basilar dessa 
empreitada. Isso é uma questão filosófica.  

Você não pode colocar saúde e segurança no 
trabalho como atividade meio e, sim, como fim de qualquer 
organização. Isso é um pressuposto um pouco diferente na 
abordagem disso tudo. Lamentavelmente na nossa 
sociedade sabemos que isso não acontece. Mas fica para 
reflexão de todos: pensar saúde e segurança no trabalho 
como base da atividade fim de qualquer organização, 
independente da finalidade a qual ela se destina.  

Pensaria até mais: de se colocar saúde e segurança 
no trabalho como uma questão de direitos humanos. Fala-se 
muito em direitos humanos, em construção de cidadania 
neste nosso País tão carente e vejo isso como parte dos 
direitos humanos fundamentais. Participei no ano passado 
da análise de um acidente grave, em que um menino 
trabalhador de uma indústria moveleira, em pleno janeiro, 
depois de trabalhar de segunda a  sexta-feira, teve a mão 
esquerda amputada numa guilhotina por volta das 15h de 

sábado devido a falta absoluta do sistema de segurança 
nesse equipamento. Para mim não é cabível. 
 Penso que a questão da saúde, da segurança do 
trabalho, da integridade da vida da pessoa, da condição de 
saúde física e psicológica seja fundamental. Vejo isso como 
uma questão  de direitos humanos, ou seja, pensar a questão 
do trabalhador de saúde pública com as nuances que essa 
atividade tem: trabalhadores regidos pelo regime de CLT, 
contratados de empresas terceirizadas pelos entes públicos, 
pelas prefeituras, trabalhadores que são contratados 
diretamente em regime de contrato precário por algumas 
prefeituras, trabalhadores de empresas municipais, como é 
o caso do Rio de Janeiro, Comlurb. São nuances diferentes, 
mas no fundo o trabalhador sempre é o mesmo. 

Vemos com otimismo essa luta, porque nos 
recordamos de alguns anos atrás que os trabalhadores de 
coleta usavam tênis como “EPI” para proteção dos pés. 
Imaginem um calçado encharcado, de lona para quem 
trabalha com lixo. Isso não tem muitos anos, não. O 
transporte desses trabalhadores era feito em caminhões na 
nossa Capital, onde todas as autoridades se concentram no 
nosso Estado. Mas certamente se formos buscar essa 
situação na nossa periferia constataremos que continua 
existindo. A questão do transporte desses trabalhadores 
merece muita reflexão. O nosso País é lamentavelmente 
rico em leis, mas complicado no cumprimento das mesmas.  

Sempre que temos oportunidade tocamos nesse 
assunto. O Código Brasileiro de Trânsito,  artigo 230,  
proíbe o transporte de trabalhadores em compartimento de 
cargas em veículos de quaisquer natureza, salvo em 
situação de emergência. A todo momento vemos isso em 
nossa cidade. Imaginem nas periferias o quão isso não é 
freqüente. Não conseguimos entender um País, que é um 
dos maiores fabricantes de veículos do mundo, obrigar 
parte dos seus cidadãos a ser transportado em carroceiras de 
veículos, em condições mais precárias que os animais. 
Todas essas questões existem à nossa beira, à nossa vista.  

Pensando mais alguma coisa  sobre o trabalhador 
de limpeza pública, o Sr. Antônio Carlos Gavaza lembrou 
bem. Hoje se pensarmos em normas regulamentadoras,   do 
direito à informação às doenças, do direito ao resultado dos 
exames, do direito à informação dos riscos, tudo isso é 
muito sonegado. O SESMT das empresas, previsto nas 
normas regulamentadoras, geralmente não funciona a 
contento. As CIPA’s, em regra, não são pró-ativas. A 
prescrição de EPI’s são feitas em bases muitos mais 
econômicas do que técnicas, no sentido de ter o custo 
mínimo para gerar muitas vezes o lucro máximo.  
 O programa de controle médico também não visa 
atender muito bem esses trabalhadores. Por exemplo, a 
questão da hepatite. Eu, de literatura internacional, sei que o 
trabalhador de esgoto tem um índice maior de exposição à 
Hepatite A. Imagino que o coletor ou o gari também não 
seja diferente. Um bom programa de controle médico talvez 
devesse incluir a obrigatoriedade não só da vacinação para 
Tétano e Hepatite B, que estão disponíveis até 
gratuitamente na rede pública, mas também da Hepatite A . 
O programa de controle médico é feito em bases muitas 
vezes burocráticas e não de promoção de saúde. 
 O programa de prevenção de riscos ambientais 
também é mais para atendimento a uma legislação, mas de 
forma que não muda o ambiente de trabalho para melhor. E 
mais, devemos atentar para a questão da insalubridade dos 
garis de varrição, assunto que talvez tenha trazido muitos 
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desses trabalhadores a esta Casa e em torno da qual discuto 
há muito tempo. 
 Diz a NR 15, da Portaria nº 3.214 que classifica 
as atividades insalubres, que o trabalho com o lixo urbano é 
insalubre em grau máximo e dá o direito a um adicional de 
quarenta por cento. Entretanto, a empresa que opera em 
nossa Capital esse tipo de serviço desde que começou a 
operar – e vão muitos anos – continua pagando apenas a 
metade, grau médio. Isso já foi denunciado, já houve 
levantamento de Fundo de Garantia na delegacia, o 
Ministério Público do Trabalho recebeu denúncia sobre 
isso. Isso foi tratado na audiência pública no ano passado e 
sabemos que essa situação até hoje continua. Parece-nos 
que as empresas estão deixando de pagar aquilo que é de 
direito aos trabalhadores.  

Lembramos da importância do cumprimento da 
NR 24, que trata das condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho. Quando um ente público toma esse 
serviço de uma empresa e não fornece as condições 
adequadas ou a empresa contratada também não busca 
atender essa legislação, vemos essas pessoas comendo nas 
vias públicas em condições de vida absolutamente 
desumanas. Algumas pessoas classificaram esse tipo de 
trabalhador como bóias-frias urbanos. Acho de uma forma 
muito apropriada. Em rápidas palavras é essa a visão.  

Comungo dessa denúncia que o Gavaza  fez e 
espero que a luta de vocês continue, já que acho necessária 
essa denúncia e a luta para que essa situação seja revertida. 
Infelizmente, comunico que a atividade de vocês não está 
contemplada nos programas prioritários do Ministério do 
Trabalho, uma vez que a ação prioritária se dá naquelas 
atividades onde ocorrem mais mortes. No nosso Estado é a 
área de mineração de granitos e mármores e área de 
construção civil. Mas, se houver denúncia, certamente que 
o órgão vai tentar buscar atender mesmo com essa 
dificuldade. E na Delegacia Regional do Trabalho nos 
encontramos à disposição do sindicato, de quaisquer 
trabalhadores ou autoridades que acionarem o órgão. 
 Esses dias li uma história interessante de um 
professor da Universidade de São Paulo, uma das mais 
importantes do País, que defendeu há pouco tempo, se não 
me falha a memória, uma tese de doutorado. Ele convive 
com todo o corpo acadêmico e é tratado como um dos 
iguais. Só que ele fez uma coisa interessante. Ele ficava na 
universidade uma parte do dia e na outra parte fazia a 
limpeza, como gari, do campus da USP. E sobre essa 
experiência ele escreveu um livro, que está sendo muito 
falado. Não sei se vocês já tiveram notícia dessa história. 
Quando ele colocava o uniforme de gari jamais, durante 
anos que fez essa experiência, foi reconhecido por 
quaisquer um dos seus pares com quem convivia como 
cidadão. Ele passava a ser um ninguém, um não, pela 
função que reputo ser da máxima importância. Sem limpeza 
pública não há saúde. Mas só lembrando dessa historinha, 
acho que isso pode ser buscado. A história desse professor 
da Universidade de São Paulo é bem recente. 
 Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos ao Dr. Maucrice Barcelos da Costa, da 
Delegacia Regional do Trabalho, por sua exposição. 
 Registramos e agradecemos as presenças do Sr. 
Vereador Elieser Tavares, do PT, de Vitória; Sr. Sebastião 
Erculino, representando o mandato da Srª Deputada Federal 

Iriny Lopes; Srª Marli Brígida, Presidente do Sindicato dos 
Previdenciários; Sr. José Carlos Pigati, Presidente da 
Central única dos Trabalhadores no Espírito Santo; Sr. 
Eurico Sales Prata, da Fundacentro-ES; Srª Ana Lúcia 
Poubel Batal, Coordenadora do Fórum Estadual Lixo e 
Cidadania do Espírito Santo; Srª Maria Betania Tardin, 
Secretária de Políticas Sindicais da Central Única dos 
Trabalhadores; Sr. Wellington Borgui, gabinete da 
Vereadora Ana Rita; Sr. João Luiz Paste, Diretor Geral da 
Assembléia Legislativa; Srª Lísia Pimenta, Subdiretora da 
Assembléia Legislativa. 
 Também agradecemos a presença dos 
representantes do Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal, Sintufes; outros diretores do 
Sindilimp; do sindicato das Empresas de Asseio e 
Conservação do Espírito Santo; da Engeurb Ltda, 
concessionária de limpeza urbana da Serra, e diversos 
trabalhadores da Queiroz Galvão no Espírito Santo. 
 Registramos que a Drª Maria de Lourdes Rocha, 
Procuradora do Trabalho da 17ª Região, enviou 
correspondência justificando a sua ausência e dos demais 
Procuradores do Ministério Público do Trabalho devido a 
realização do 8º Congresso Nacional dos Procuradores do 
Trabalho que está se realizando em Brasília, na mesma 
data. 
 Concedo a palavra à Drª Maria Francisca dos 
Santos Lacerda, Presidenta do Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região-Espírito Santo. 
 
 A SRª MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 
LACERDA – (Sem revisão da oradora) – Exmº Sr. 
Deputado Claudio Vereza, em nome de quem cumprimento 
os demais membros da mesa, Srs. Deputados, Srªs 
Deputadas, Srs. Vereadores, Srs. Trabalhadores na limpeza 
urbana, Senhores e Senhoras, fiquei feliz com o convite 
para estar aqui. Primeiro, porque o Juiz do Trabalho quer 
estar perto das comunidades. O Juiz do Trabalho quer 
conhecer o povo, estar perto do povo. Inclusive, temos no 
Tribunal o Projeto Juiz Cidadão, justamente para estar mais 
perto do povo, para conhecer as comunidades.  

Em segundo lugar, porque estamos comemorando 
hoje o Dia do Gari, que foi no dia 16. O gari é uma pessoa 
muito importante na vida das comunidades. O gari, apesar 
de não ser reconhecido, como já todos disseram antes, é 
muito importante, porque cuidar do bem-estar das pessoas, 
da limpeza, é um trabalho muito importante e o gari tem 
que ter consciência disso. 

Quero parabenizar o sindicato por esse trabalho 
que está fazendo. Imaginem os Senhores que eu, essa 
pessoa esclarecida, ainda não havia pensado nesse trabalho 
dos garis. Comecei a saber – eu sabia, mas não pensei nisso, 
que o gari comia sentado na calçada,  que o gari não tinha 
condição de vida, porque fui ler o jornal do sindicato o 
“Joga Limpo”. Não havia pensado nessa falta do ambiente 
limpo para  refeição do gari e na ausência de instalações 
sanitárias. Vejo esses garis todos os dias nas minhas 
caminhadas matinais, com suas roupinhas laranjadas, 
sentados nas calçadas, outra hora capinando.  Se não 
fossem os garis, eu não teria uma rua limpa para andar. 
Sabe que ninguém pensa nisso? Talvez, esse professor de 
quem falou o nobre médico do trabalho, tenha passado por 
isso. Porque as pessoas não pesam. 
 O trabalho de conscientização que o sindicato está 
fazendo é muito importante. É colocando a boca no 
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trombone, como diz na linguagem popular,  que as pessoas 
entenderão e  começarão a prestar atenção no gari. 
 Tive um professor de sociologia, um senhor idoso 
de olhos azuis, os olhos dele brilhavam mais, todas as vezes 
que ele falava em associação. Ele dizia o seguinte: que o 
Brasil só iria melhorar quando as pessoas se unissem em 
associação. Associações de pais, de filhos, de alunos, de 
trabalhadores, de metalúrgicos, de garis, de prostitutas, 
associação de todo tipo. Porque as pessoas unidas ficam 
fortes. É a questão da parábola das varas: uma vara só 
quebra-se facilmente, um fecho de varas é difícil de se 
quebrar. 
 Essas pessoas unidas em associação, podem 
mudar o Brasil. Então, saúdo o Sindicato dos Trabalhadores 
e esse trabalho que  tem feito o Sindicato. 
 Vamos aos direitos dos trabalhadores. Na 
verdade, os direitos são comuns a todos eles. Temos o 
artigo nº157, da CLT que diz que os empregadores são 
obrigados a manter um ambiente adequado de trabalho para 
os seus empregados. A empresa é obrigada a orientar os 
empregados quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual; é obrigada a manter um ambiente limpo; uma 
alimentação saudável; água e os  trabalhadores também têm 
obrigações de cumprir as normas da empresa. As normas 
que a empresa tem obrigação de ensinar. E os trabalhadores 
têm obrigação de obedecer as normas de segurança e 
medicina; de segurança e higiene do trabalho; usar os 
equipamentos. Porque o trabalhador tem esse dever e pode 
até ser despedido por justa causa se repetir nessa desordem, 
vamos dizer assim,  se ele não cumprir a ordem do 
empregador. 
 Se a empresa não cumprir com essas obrigações, 
como os dois médicos que me antecederam falaram. Cabe 
ao sindicato tomar medidas. O sindicato pode ir à justiça, ir 
ao Ministério do Trabalho, ir ao Ministério Público, 
denunciar. E o próprio sindicato pode ajuizar a ação na 
Justiça do Trabalho. Não é somente ação para pleitear o 
adicional de insalubridade não. Pode também ir para à 
Justiça para pleitear condições melhores no ambiente de 
trabalho, que é denominado obrigação de fazer. 
Entendemos e chamamos isso de “obrigação de fazer”, 
obrigação de cumprir uma norma da CLT, que é manter um 
ambiente limpo e saudável para o trabalhador. 
 No que diz respeito à alimentação, fiquei 
preocupada com o fato de os trabalhadores estarem sujeitos 
à contaminação. Porque na verdade eles se alimentam ao 
lado do lixo, melhor seria que eles  levassem os 
trabalhadores  para  comerem nos barracões, que são pelo 
menos mais limpos, enquanto as empresas não fazem  a 
inscrição no Plano de Alimentação do Trabalhador. Porque 
a empresa pode se inscrever neste Plano para  fornecer uma 
boa alimentação, pois como disse o médico, Dr. Antônio 
Carlos Gavaza, a respeito da alimentação do trabalhador 
que  é  fraca. Se as empresas se inscreverem no Programa 
de Alimentação do Trabalhador elas  têm incentivo no 
imposto de renda e poderão fornecer uma alimentação 
melhor. Enquanto isso não ocorre, talvez seja  melhor que 
eles sejam levados aos barracões para lá se alimentarem. 
Isso é uma sugestão.  
 No que diz respeito às instalações sanitárias, não 
só os garis reclamam, como  as comunidades, da  falta de 
instalação sanitária. O Sindicato deveria se unir às 
comunidades, às Associações de Bairro,  para exigir  das 
autoridades públicas que mantenham instalações sanitárias.  

 Estive no Maranhão onde existem instalações 
públicas. Falo do Maranhão porque também não é um 
Estado  rico. Estive no Rio Grande do Sul, em Gramado, e 
lá nem se fala: há uma maravilha de instalação sanitária 
pública. Por que não no nosso Estado e nas nossas cidades? 
Então, seria o caso de mais uma vez  a união fazer a força. 
Os Sindicatos se unirem com as comunidades e associações 
de moradores para exigir que as autoridades construam 
instalações sanitárias.  
 Outra  sugestão é o recrutamento dos  
trabalhadores próximos a sua moradia, ou seja, os 
trabalhadores que morassem em determinados bairros  
trabalhariam naquela região. Isso facilitaria inclusive o 
horário de alimentação; facilitaria tudo.  
 Os demais direitos dos  trabalhadores são  os  
direitos de todos os trabalhadores. Quem trabalha em 
ambiente insalubre como os trabalhadores da limpeza 
urbana há uma dificuldade que tanto  o representante do 
Ministério do Trabalho como o médico do Sindicato do 
Trabalho falaram  a respeito, que é o adicional de  
insalubridade, de quarenta por cento.  
 Há uma divergência na  doutrina a respeito do 
gari  varredor  e do gari coletor. O nosso Tribunal tem 
entendido que a função é igual, então, todos têm direito ao 
adicional de quarenta por cento.  
 Há uma discussão se seria  sobre a remuneração 
ou sobre o salário mínimo. O nosso Tribunal Superior do 
Trabalho  entende que  é sobre o salário mínimo;  a maioria 
dos  nossos Juizes entendem que é sobre a remuneração, 
quer dizer, quem ganha mais do que o salário mínimo tem  
direito a quarenta por cento  sobre o valor que ganha, 
inclusive fazendo cálculos se houver horas extras. A 
jornada  de trabalho  tem de ser de oito horas. O trabalhador 
que fizer mais de oito horas tem  direito a horas extras, se 
for dispensado tem direito a trinta dias de aviso prévio, e se 
o empregador dispensar o cumprimento do aviso prévio tem 
a obrigação de pagar as verbas  por dias. Então, esses 
direitos dos trabalhadores na  limpeza urbana, esses 
comuns, são os direitos de todo o trabalhador.  

Essa conscientização que o Sindicato está fazendo 
é muito importante. Sugiro que o Sindicato também  faça 
campanha nas escolas, porque nada melhor do que as 
nossas crianças para  fazer campanha em casa. Por que não 
procurar o Jornal A Gazeta e fazer uma campanha na A 
Gazetinha? Esse jornal atinge  bastante as crianças. Eu 
gosto de jornal e inclusive  todos os sábados o leio. Esta é 
também uma sugestão que poderia atingir mais pessoas.  
 Reafirmo  minha alegria de estar com os 
Senhores. Parabenizo os trabalhadores da limpeza urbana e  
prometo que prestarei mais atenção nesta categoria. 
Parabenizo o Sindicato e à Assembléia Legislativa por esta 
Sessão Solene. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos a participação da Dr. Maria Francisca dos 
Santos Lacerda, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho –  17ª Região. 
 A Presidência registra, com satisfação,  as 
presenças da Srª Deputada Brice Bragato, do Sr. Deputado 
Carlos Casteglione; da Srª Eva Pires Dutra, Diretora 
Legislativa da Procuradoria;  do Dr. Plínio magno Feitosa, 
Chefe da Perícia do INSS, representando a Gerência 
Regional daquele Instituto; dos advogados, representantes 
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do Escritório de Advocacia do Dr. Helcias de Almeida 
Castro. 
 Concedo a palavra à Srª Denise Bourguignon, 
representante do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador no Estado do Espírito Santo. 
 
 A SRª DENISE BOURGUIGNON -  Boa noite 
a todos. Em nome do Presidente da Assembléia Legislativa, 
Sr. Deputado Claudio Vereza, cumprimento a Mesa, os Srs. 
Deputados presentes e os  meus companheiros que estão na 
platéia. 
 Em meados do ano passado fui convidada pela 
Procuradoria Regional do Trabalho para fazer parte de uma 
reunião solicitada a partir de uma denúncia que tinha sido 
feita pelo Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza, Asseio 
e Conservação. Foi uma reunião bastante interessante à 
época, porque  fomos questionados  em como poderíamos 
estar participando de uma intervenção que a Procuradoria 
faria nessa categoria de trabalhadores, a partir de uma 
denúncia sobre condições de trabalho. 
 E, como gosto muito de desafios, as pessoas que 
têm uma convivência mais próxima comigo sabem disso, 
fizemos a proposta de estar realizando um estudo 
epidemiológico na categoria, bem como um levantamento a 
respeito das condições de carga de trabalho a que esses 
trabalhadores se submetem. 
 Por que isso? Porque como os meus antecessores 
colocaram, poucas pessoas prestam atenção ao trabalho, 
que é invisível. As pessoas prestam muita atenção quando o 
trabalhador não vai ou quando ele cruza os braços. 
 Então, a partir de um lugar que temos de se 
utilizar para pensar saúde, penso que o primeiro agente de 
saúde que existe é o gari e o coletor. São esses indivíduos 
que  lidam com uma questão extremamente delicada, que é 
exatamente cuidar para que o que não nos é mais 
interessante, ou seja, o que descartamos não permaneça nas 
calçadas a atravancar as passagens, a poluir visualmente, a 
criar condições desconfortáveis para a população. 
 E como é que a população enxerga o trabalho do 
gari e do coletor, principalmente do coletor? Reclamando, 
principalmente da coisa que eu acho mais importante, que é 
o ruído e a alegria dos coletores quando passam correndo 
atrás do caminhão do lixo. É exatamente essa marca que os 
coletores trazem na atividade de trabalho que os 
diferenciam para exercer uma atividade que 
comprovadamente as condições de trabalho, como disse o 
meu colega, Sr. Antônio Carlos Gavaza, são inadequadas, 
portanto, geradoras de agravos a sua saúde, ou seja, de 
possíveis formas de adoecimento. 

Então, a partir da solicitação do Sindicato 
começamos a estabelecer os primeiros contatos de 
aproximação com a Procuradoria de forma que pudéssemos 
estar realizando um estudo nessa categoria que visasse 
principalmente trazer subsídios técnicos, para que a 
atividade  de trabalho que é exercida pelo gari e o coletor se 
tornasse transparente. 

 Por que isso? Porque discutir a questão do 
trabalho e as condições que foram mostradas aqui são 
condições presentes não só na categoria do  pessoal da 
limpeza urbana, são presentes em muitos lares e em muitas 
condições de trabalho de uma classe que vive oprimida. 
Porque a relação capital trabalho é completamente desigual. 
Então, o que vimos aqui é a realidade de muitos outros 
trabalhadores e as necessidades que precisam ser cobertas 

também são muitas. Não basta que sejamos pródigos de 
leis. É preciso que a sociedade tenha um olhar crítico sobre 
as condições de trabalho, sobre que condições de trabalho 
que  essa massa de trabalhadores que produz a riqueza do 
País tem a travessado. 

E é por isso que nós, no Centro de Referência, 
temos procurado encaminhar algumas questões. 

Estávamos conversando antes da abertura da 
sessão sobre um termo de ajuste de conduta que está sendo 
feito com as empresas  prestadoras de serviço da parte 
elétrica e com a concessionária mãe, que é a Excelsa, a 
partir de um estudo que o Centro de Referencia fez. Para 
nós isso foi um grande avanço. E esse estudo que faremos 
com a categoria na próxima terça-feira... Conversaremos 
com a Queiroz  Galvão para estabelecer que os duzentos e 
quarenta trabalhadores que serão investigados pelo Centro 
não sejam demitidos. Algumas garantias têm de ser 
tomadas para que as pessoas que serão investigadas, no 
sentido de identificação dos agravos que elas são portadoras 
ou não, não sejam passíveis de sofrer represálias. É bastante 
freqüente isso em nosso País. E como a correlação de força 
sempre foi muito desigual e as mudanças são muito lentas, 
principalmente para  quem está situado no outro lado da 
mesa, é preciso de garantias para que as coisas  sejam feitas 
dentro dos princípios técnicos, mas dentro de uma ética que  
com certeza tem de permear essa relação de trabalho.  

Estamos encaminhando dessa forma. Espero que 
com a parceria do Sindicato, porque todo esse levantamento 
ambiental que foi feito nos trará bastante subsídios, 
possamos terminar até o final desse ano com o estudo. 
Aparentemente pode ser um tempo longo, mas as coisas 
têm de ser feitas dentro de um comportamento 
epidemiológico e estatístico para que um estudo técnico 
possa ter subsídio e servir, não para ficar engavetado nem  
para sair publicado em revistas, mas para modificar essa 
relação que está colocada.  

Acredito que o lançamento de uma campanha 
desse porte, cujo objetivo final é o de mostrar para a 
sociedade a dignidade que existe no trabalho humano e 
principalmente a dignidade que existe no trabalho do 
coletor e do gari, é extremamente importante, porque ela 
será o trampolim para se mexer em determinadas situações.  

O nosso objeto de estudo é o Município de 
Vitória, do qual temos um grande questionamento. Temos  
uma usina de lixo há tantos anos e não fazemos coleta 
seletiva nas nossas casas, fazendo com que o lixo seja 
depositado nas ruas, mal acondicionado, com toda essa 
riqueza que vai no lixo, que passa pelo vidro, pela lata, pela 
faca, pelo instrumento perfuro cortante, que vai ocasionar 
um índice elevado de acidentes nesses trabalhadores. E nós 
não temos o hábito e a cultura de  fazer a seleção do lixo 
dentro de nossas casas, que são os primeiros passos a serem 
dados dentro uma sociedade que pressupõem estar 
civilizada e organizada.  

Cumprimento a Assembléia Legislativa por esse 
espaço solene e também muito pesado. Estamos apostando 
que a “cara” da Assembléia Legislativa tenha mudado. Essa 
iniciativa de trazer o trabalhador para cá e esse espaço 
servir para o lançamento de uma campanha de uma 
categoria que não é visível, acho que talvez tenha sido para 
nós, do Centro de Referencia, uma oportunidade impar. 
Espero que consigamos atender aos anseios do Sindicato, a 
parceria da Procuradoria. É uma pena a Dra. Lourdes não 
estar presente, é uma pessoa brilhante. E estamos à 
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disposição no Centro de Referência. Esperamos que este 
evento seja um marco para que todos saibam que aquela 
caminhada na base do riso, ela tem uma função primordial, 
é exatamente conservar a alegria de um indivíduo que 
consegue se ver no meio de tantas coisas complexas 
conservando a força e a garra de viver, que são os 
trabalhadores da limpeza. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos a participação da Dr.ª Denise Bourguignon, 
do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 
 Alertamos a Dr.ª Denise que esta sessão está 
sendo transmitida pela TV Assembléia e será retransmitida 
em outros horários para que outras pessoas possam 
acompanhar este debate que está acontecendo de forma 
inedita nesta Casa. 
 Concedo a palavra ao Sr. Antônio Geraldo 
Perovano, Presidente do Sindicato das Empresas em Asseio 
e Conservação do Espírito Santo. 
 
 O SR. ANTÔNIO GERALDO PEROVANO – 
(sem revisão do orador) – Sr. Presidente desta Casa, 
Deputado Claudio Vereza; Srs. Deputados Hélder Salomão 
e Carlos Casteglione; Sra. Deputada Brice Bragato; 
Vereador Elieser Tavares; Dr.º Antônio Carlos Gavaza, 
médico do trabalho do Sindicato dos Trabalhadores; Dr.º 
Maucrice Barcelos da Costa, representante da Delegacia 
Regional do Trabalho; Dr.ª Denise Bourguignon, 
representante do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador – IAPI; Dr.ª Maria Francisca dos Santos 
Lacerda, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 17ª 
Região/ES; Sr. José Luiz Rodrigues, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação, 
Limpeza Pública e Serviços Similares no ES – 
SINDILIMPE; trabalhadores; funcionários desta Casa; 
dirigentes sindicais; advogados; Senhoras e Senhores. 
 Em especial queria dar um abraço em meu amigo 
Raimundo Kappel. que está indo para Brasília a convite 
para trabalhar na OIP. Parabéns Raimundo! 
 Parabenizo também aos palestrantes anteriores, 
pela apresentação.  

Precisamos unir esforços para que possamos 
melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, 
principalmente os da limpeza urbana e da coleta de lixo. Na 
iniciativa privada, mais de 60% dos trabalhadores já 
recebem a alimentação no local de trabalho. Mas muito há 
ainda que se fazer.  

Podemos dizer que uma grande conquista, das 
dificuldades que sempre tivemos, foi quando em 2002 foi 
colocado, na Convenção Coletiva de Trabalho, que a partir 
de maio de 2003 todos os trabalhadores que trabalharem em 
contrato de limpeza e conservação receberão uma cesta 
básica. Não é grande coisa, mas tenho certeza de que já é 
uma grande ajuda, o valor de vinte e seis reais. É um 
avanço conseguido pelo SINDILIMPE junto ao SEADES. 
 Precisamos unir esforços para que o 
SINDILIMPE acompanhe os editais e conste o 
fornecimento de alimentação quando em trabalho, porque 
se o edital constar alimentação, insalubridade, 
periculosidade, todos receberão, sem discutir, os seus  
direitos. Achamos que determinados trabalhadores que 
trabalham em coleta de lixo teriam que receber essa 
insalubridade. Mas tenho a certeza de  que em várias 
discussões, juntamente com o Dr. Carlos, com o 

SINDILIMP, onde tem demonstrado as dificuldades de 
colocar esse benefício nesses contratos que já estão em 
vigor.  

Posso dizer, Sr. Presidente José Luiz Rodrigues e 
demais Diretores e Diretoras de SINDILIMP  e de outros 
Sindicatos, que enquanto estivermos à frente do Sindicato 
Patronal estaremos sempre abertos para conversar sobre 
direitos e deveres dos trabalhadores. Sabemos das 
dificuldades  dos  trabalhadores, percebem pouco e 
reconhecemos isso, só que o contratante que nos contrata, 
acham que pagam muito. Temos que fazer um trabalho de 
conscientização também quando da contratação. 

Parabenizo esta Casa de Leis, a Direção que nos 
convidou para participar hoje desta sessão solene. E 
qualquer convite que nos for feito, estaremos sempre 
presente, porque sabemos das dificuldade  que passam esses 
trabalhadores. Hoje somos empresários, mas  há vinte e 
cinco anos  trabalhamos como trabalhador e também 
recebíamos salário mínimo.  

Parabenizo esta Casa pela sessão solene em 
comemoração ao “Dia do Trabalhador em Limpeza 
Urbana”, e que outras comemorações aconteçam. Muito 
obrigado. (Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

–  Estas foram as palavras do Sr. Antônio Geraldo 
Perovano, Presidente do Sindicato das Empresas em Asseio 
e Conservação do Espírito Santo.  

Teremos agora a apresentação do vídeo 
“Trabalhadores em Limpeza Pública – Condição: 
Insalubre!” Foi produzido pelo SINDILIMP que mostra as 
condições de trabalho e vida dos Garis no Estado do 
Espírito Santo. 

 
(É exibido o vídeo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Esta foi a apresentação do vídeo “Trabalhadores em 
Limpeza Pública, Condição Insalubre”, produzido pelo 
Sindilimp, mostrando as péssimas condições de trabalho e 
vida dos garis. 
 Queremos antes de passar a palavra ao próximo 
orador, registrar as presenças do  Diretor do Sindicato dos 
Comerciários, João Neto; do colaborador de diversos 
sindicatos no Espírito Santo, Sr. Sérgio Rodrigues Teixeira 
e do companheiro Rogério Petri da Croma Produções. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr.   José Luiz Rodrigues, 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, 
Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares, no 
Estado do Espírito Santo, mas conhecido por Sindilimp. 
 
 O SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos. Saudamos os 
representantes do Sindicato Patronal; do Ministério do 
Trabalho; do Centro de Referencia do Trabalhador; do 
TRT; da Assessoria do Sindicato; na pessoa do Presidente 
desta Casa de Leis os demais  Srs. Deputados presentes 
nesta Sessão Solene, no  lançamento da campanha do “Dia 
da Gari”, tão importante para a sociedade e os demais 
movimentos sociais que estão apoiando a nossa atividade. 
 Senhoras e Senhores presentes, antes de tudo 
quero agradecer a todos pela presença. Esta  sessão solene 
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tem por objetivo trazer a todos presentes e a sociedade em 
geral, uma pequena porção de uma realidade. A dura 
realidade  em que vivem os trabalhadores em limpeza 
pública no Estado e do Brasil. 
 Quando falamos em precariedade do trabalho, 
algumas pessoas logo pensam em trabalho escravo, ou em 
exploração de mão-de-obra infantil, e se esquecem das 
péssimas condições de trabalho que alguns trabalhadores e 
trabalhadores estão submetidos,como é o caso da situação 
desses companheiros que mostramos aqui hoje.  

A convivência desses trabalhadores com o lixo, 
por si só, já representa uma condição difícil de trabalho. 
Mas a convivência com o lixo, sem as devidas condições e 
sem os equipamentos necessários são importantes para o 
desempenho das atividades, representa condições de 
trabalho inaceitáveis, quando falamos em equipamentos 
necessários e importantes. Não estamos nos referindo 
apenas àquelas de proteção individual. Estamos falando de 
condições ambientais, de condições de higiene, das 
condições de alimentação e, principalmente, das condições 
psicológicas a que são submetidos esses companheiros. 
 Os Senhores tiveram a oportunidade de ver um 
vídeo e, com certeza,  se consternaram ou se enojaram com 
as imagens exibidas. Mas saibam que essa é uma pequena 
parte da realidade. Uma realidade que sem sombra de 
dúvida é muito pior. E sabem por quê? Porque no vídeo não 
conseguimos mostrar os sentimentos, porque no vídeo não 
conseguimos mostrar a discriminação que sofrem esses 
trabalhadores. No vídeo não conseguimos mostrar a repulsa 
que algumas pessoas sentem por esses trabalhadores. 
 E tem ainda um outro aspecto muito sério: esses 
trabalhadores reproduzem na sociedade onde vivem esses 
sentimentos, repassam para as suas famílias a discriminação 
a que estão se sujeitando diariamente. 
 Senhoras e Senhores, famílias são como arvores 
que plantadas em péssimas condições não podem gerar 
bons frutos.  E nós o que queremos? Queremos  que esses 
trabalhadores sejam olhados como seres humanos, com 
dignidade e com respeito, não só pelos patrões, mas 
também pela sociedade em geral, principalmente pelas 
autoridades constituídas. Queremos que esses trabalhadores 
não sejam olhados apenas como mais um voto no período 
eleitoral. Não queremos que os prefeitos e vereadores se 
lembrem deles quando abrirem uma licitação. Queremos 
que os prefeitos e os vereadores se lembrem deles quando 
abrirem uma licitação para contratar serviços de limpeza 
urbana para as nossas cidades. 
 Penso que essas contratações estão tratando da 
coleta de lixo, mas estará também tratando de trabalho 
humano, de pessoas humanas, pessoas que têm direitos 
humanos, que pensem que são esses trabalhadores os 
primeiros responsáveis pela saúde de uma cidade inteira, e 
que se  estiverem impedidos de trabalhar uma cidade inteira 
poderá ficar doente. 

Os trabalhadores em limpeza urbana são os 
primeiros agentes de saúde de uma cidade e têm que ser 
tratados como tal. Queremos abrir a “caixa-preta”, que são 
os contratos de limpeza pública. Queremos participar da 
discussão desses contratos. Sabemos que através deles 
podemos dar início ao processo de melhoria da qualidade 
de vida que desejamos para os trabalhadores em limpeza de 
nosso País. 

Esperamos contar com a sensibilidade de cada um 
dos Senhores e Senhoras presentes, autoridades ou não, que 

nos ajudem nesta luta. E, antecipadamente, agradeço o 
apoio que estamos recebendo de todos. Muito obrigado. 
(Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Este foi o pronunciamento do Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Asseio, Conservação, Limpeza Pública e 
Serviços Similares no Espírito Santo, SINDILIMP, 
companheiro José Luiz Rodrigues. 

Concedo a palavra ao assessor do Sindilimp, 
companheiro Raimundo Kappel. 

 
O SR. RAIMUNDO KAPPEL – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente Claudio Vereza, companheiro 
partidário, companheiro de longas lutas de trabalho; Sr. 
Deputado Helder Salomão e demais Deputados; Sr. Eliézer 
Tavares, Vereador de Vitória. 

Sr. Presidente, cumprimento-o pela composição 
da Mesa: três médicos do trabalho. Posso considerar a Drª 
Francisca dos Santos Lacerda como uma ex-fiscal do 
trabalho; Dr. Maucrice da Costa, meu companheiro de 
trabalho durante um ano e oito meses no DRT, profissional 
competente que sempre usou sua competência em prol da 
legislação e não a favor de um interesse ou de outro; Sr. 
Antônio Geraldo Perovano. Não preciso ter inimigo na 
vida, basta ter um amigo igual a ele. Já me traiu aqui 
dizendo logo o que falei para ele no início e não tinha nada 
que abrir a boca para falar isso; Drª Denise Bourguignon, 
grande companheira de longas lutas, de longas atividades 
profissionais; Dr. Antônio Carlos  Gavaza, pelo belo 
trabalho que fez; Companheiro Deputado Helder Salomão: 
deixo aqui meu abraço – pena que foi embora – ao 
Deputado que foi Secretário de Saúde de Vitória e que, 
portanto, brilhantemente comporia esta Mesa. 

Sr. Presidente – e vou iniciar no que seria o final 
–  que esta Casa peça ao Governo do Estado para que monte 
um fórum para  discutirmos condições de saúde no trabalho 
através da Casa Civil, do Dr. Lelo Coimbra, que é médico 
do trabalho e entende muito bem dessa matéria. 

Não estamos vivendo aqui as meras condições de 
lutas de classe. Quem dera que quando eu tratasse de 
limpeza urbana estivesse vivendo a relação capital e 
trabalho num estrito senso para discutir a luta de classe. Ela 
vai além da luta de classe. O Sr. Antônio Perovano tocou 
numa coisa e acho que por questões éticas ele não quis 
dizer, mas é a velha história do marisco e do rochedo. Vou 
“apertar” as empresas para pagar o que é devido ou para 
exigir qualquer condição de trabalho, as prefeituras dizem 
assim: “terminou o seu contrato, eu faço um contrato 
emergencial e mais noventa dias eu faço outra licitação com 
preço mais baixo.” 
 Estamos vivendo a barbárie nessa questão da 
licitação pública, principalmente nas empresas de lixo, vide 
Guarapari. Há um longo tempo que Guarapari só vem 
fazendo contrato por três ou quatro meses. Tudo com 
empresas marcadas, porque fazer uma licitação pública para 
dar uma condição de trabalho é difícil. 
 Estou fazendo essa denúncia não é para ter 
Guarapari como bode expiatório. É assim na maioria dos 
municípios, exceto os municípios da Grande Vitória, 
vírgula Cariacica, que até hoje é um caos. Então, Sr. 
Deputado Helder Salomão, V. Exª que é daquele município, 
ali o caos está instalado na limpeza urbana há anos. Não 
tem prefeito que dê jeito naquilo.  
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Se a relação, e falo isso desde quando tive a honra 
de trabalhar com o Dr. Maucrice da Costa quando trabalhei 
na Delegacia Regional do Trabalho, se a relação de saúde 
do trabalho fosse levada a sério neste País, ela não seria 
estrutural do jeito que é, porque ela não é meramente uma 
relação legal, é uma relação estrutural. Faz de conta que eu 
tenho uma lei, faz de conta que eu cumpro uma lei e o 
trabalhador se submete a uma relação subumana de 
emprego, porque ele precisa sobreviver. É a perversidade 
maior que a dignidade humana possa ter. 

Acho que o Dr. Maucrice da Costa lembra disso. 
Um trabalhador se acidentou na CST às cinco e meia da 
tarde eletrocutado numa ponte rolante de duzentos e vinte 
volts e foi encontrado vinte para a meia noite, porque um 
eletricista foi trocar uma lâmpada que estava acima da 
ponte rolante e encontrou o sujeito morto. 

Falo uma coisa que para mim é muito dura e 
muito chocante. Qualquer um dos Senhores se tiver uma 
árvore à frente da sua casa, derrubem, hoje e o irmão do Sr. 
Deputado Claudio Vereza estará lá para multar. Um 
trabalhador cai de cima de um prédio e não tem ninguém 
para dizer quais são as condições de vida e em qual  
condição a família daquele trabalhador vai viver. 

As condições de saúde, de insalubridade, de 
periculosidade do trabalhador é uma questão estrutural da 
lei brasileira. Vamos procurar direito internacional! 
Assinamos todas as convenções da OIT que dizem sobre 
saúde e segurança do trabalho. A última, aliás temos a 
portaria 3.214, porque na ponte Rio-Niterói enterraram 
quatorze trabalhadores sob o concreto. Isso foi denunciado 
em pleno regime militar, em plena ditadura militar. Não 
temos as NRs e a portaria que regulamenta sobre saúde e 
condições de trabalho, porque o Brasil achou e os 
governantes acharam que era uma benesse para o 
trabalhador. Pelo contrário. Achamos que nós, enquanto 
sindicatos, trabalhadores, não devemos ”brigar” só por 
quarenta por cento de insalubridade.  Ela é pouco.  
Quarenta por cento sobre o salário mínimo é tão irrisório e 
não quero vender a minha saúde nem por quinhentos por 
cento do salário mínimo!  Temos que “brigar” por melhores 
condições de vida. 

Pedimos aos membros desta Casa de Leis que 
chamem um fórum, que sensibilizem o Governo do Estado, 
com a responsabilidade que ele tem de unir os Prefeitos, e 
faremos um fórum junto com DRT, junto com o Ministério 
Público do Trabalho que, infelizmente, não puderam estar 
neste Parlamento porque estão participando de um 
seminário, mas têm prestado toda a atenção nessa questão; 
o próprio Tribunal, não só hoje com a Dra. Francisca e 
antes com o Dr. Sérgio também e outros que estiveram à 
frente daquela Casa, que sempre demonstraram atenção; a 
Fundacentro que está presente para que tenhamos um 
esforço mútuo de sensibilizar os nossos governantes que 
não são quarenta por cento de insalubridade, mas é a 
dignidade de quem deixa uma cidade com melhores 
condições de saúde. 

Tive o prazer de construir ou de terminar a 
construção da usina de lixo.  Tive o prazer e o desprazer de 
conhecer o Lixão de São Pedro; tive o prazer e o desprazer 
de andar dentro de um caminhão de coletor de lixo e um dia 
cheguei à usina de lixo numa segunda-feira quando o lixo 
do domingo tinha acabado de ser recolhido – pois começa 
no domingo de madrugada – e pegamos três fetos.  E quem 
pegou, por  incrível que pareça, - e isso me deixa 

profundamente constrangido – foi uma trabalhadora que 
estava grávida.  Telefonamos para o DML, e o feto ficou 
até as quatro horas da tarde  dentro da Usina de Lixo. Essa é 
a condição do trabalhador de limpeza urbana. Está sujeito a 
pegar rato, feto, gato, “cocô” de cachorro. Como no dia em 
que bati o caminhão do supermercado São José, que é do 
Hotel Alice, trabalhadores e crianças disputavam o lixo a 
tapa para comer. Essa é a condição na qual viveu o 
trabalhador de limpeza urbana durante muito tempo. 
 Acho que hoje em Vitória, quando a Drª Denise 
Bourguigno fala que vai tocar sobre Vitória, felizmente 
ainda tem as melhores condições de trabalho dos 
trabalhadores de limpeza urbana.  Imaginem o resto deste 
País e o resto desses municípios! Ainda é. Posso dizer isso 
de cadeira.  

A prioridade disso, Sr. Presidente, é que o Estado 
do Espírito Santo, através desta Casa, monte um fórum para 
discutirmos limpeza urbana e que ele saia à frente. Temos 
que tirar o Espírito Santo da política das páginas policiais 
para tratar a política com a página da  dignidade humana. 
Esta Casa hoje está de parabéns por tratar de uma situação 
ímpar, de onde podemos sair. 
 Dr. Maucrice Barcelos da Costa e Drª Francisca 
dos santos Lacerda, sabemos muito bem que a discussão da 
insalubridade não passa  de quarenta por cento, não passa 
pelo egrégio Tribunal, não passa por uma simples vontade 
da DRT.  Isso será apresentado - e quero adiantar também 
ao Sr. Presidente da Assembléia Legislativa - numa 
audiência pública com a Drª Ruthe  Beatriz, com o Ministro 
do trabalho, com todas as autoridades porque essa discussão 
da mudança da legislação passa por uma relação estrutural 
do Poder Federal.  Indiferente do Sr. Antônio Geraldo 
Perovano  ter feito a fofoca dizendo que estou indo para o 
Ministério do Trabalho num contrato da DRT, o 
SINDILIMP já iniciou esta conversa no Ministério do 
Trabalho. Estava esperando que as coisas acontecessem 
dentro do Estado para darmos  esse ícone.  
 Esse desafio será o marco nacional, com toda a 
certeza. O Dr.  Maucrice Barcelos da Costa, Drª. Maria 
Francisca dos Santos Lacerda,  Drª. Denise Bourguignon, 
Dr. Antônio Carlos Gavaza  um dia lembrarão que a partir 
do Estado do Espírito Santo trazer uma grande discussão 
nacional do que é o  trabalhador de limpeza urbana nesse 
País que nunca foi tratado com  dignidade. Ele é tão 
importante como  maior exportador que tem esse Estado, 
porque o dia que  deixar de recolher  lixo a epidemia está 
pronta para começar nessa cidade e não tem controle sobre 
ela não.  
 Já perdemos o controle sobre a tuberculose, a 
dengue e  sobre diversas epidemias que estavam 
controladas por causas de questão sanitária. O lixo é  
essencial  para  a vigilância sanitária e por isso conclamo a 
todos os Srs. Deputados, ao Presidente desta Casa Sr. 
Claudio Vereza  que é urgente  esse fórum e peço que 
convidem o Governo do Estado através de um médico do 
trabalho  que é consciente dessa situação sem desmerecer 
os demais Secretários de Estado para que esta discussão 
seja feito no interior do Governo do Estado e no interior do 
Espírito Santo.  
 Se fosse para resolvermos  simplesmente com as 
empresas de asseio  e conservação acho que  o problema  
talvez seria mais fácil, mas  o problema estrutural é 
estrutural e que não passa meramente pela relação capital e 
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trabalho ou meramente pela luta de classe. Muito obrigado 
e boa noite a todos. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Há uma solicitação de algumas pessoas do plenário para 
pequenos pronunciamento, como estamos com o horário   
meio adiantado e tenho certeza que os trabalhadores têm  o 
horário  de descanso que deve ser sagrado, concedermos a  
palavra a  três  intervenções do plenário de no máximo 
cinco minutos para depois concedê-la ao Sr. Deputado 
Helder Salomão que falará em nome da Bancada do PT.  
 Concedo a  palavra ao Sr. Eurico  Sales Prata, que 
é da Fundacentro.  
 
 O SR. EURICO SALES PRATA – (Sem 
revisão do orador) – Cumprimento o Sr. Presidente desta 
Casa  Sr. Deputado Sr. Claudio Vereza e ao Presidente do 
Sindicato e parabenizá-los pela luta  permanente em prol da  
segurança e saúde do trabalhador.  
 A Fundacentro como  órgão de prevenção,  
segurança  e saúde  do trabalhador não poderia deixar de 
estar presente num dia  de homenagem a um  trabalhador 
tão sofrido e que merece ser lembrado todos os dias.  É com 
esse pensamento  que a Fundacentro pediu a palavra para 
dizer que  estamos ao inteiro dispor dos trabalhadores. A 
Fundacentro tem uma vasta experiência nessa área, temos 
fitas de vídeos produzidas e até  defesa de tese em 
doutorado  a respeito do assunto.  
 Lembramos,  como  Sr. Raimundo Capel 
solicitou,   temos  no Espírito Santo  através do Ministério  
Público do Trabalho, um   fórum  permanente com todas 
essas instituições  aqui presente e que poderia ser através 
desse fórum  o agente necessário para que pudéssemos  
discutir a questão da limpeza urbana.  
 A Fundacentro se coloca à disposição dos 
Senhores porque também faz parte desse fórum, sabemos 
que é uma questão estrutural, mas além de estrutural é  uma 
questão de educação. Ouvimos falar em limpeza na coleta,  
mas esquecemos que o trabalho começa no tipo de sacos 
plásticos  que utilizamos, o tipo de material que é separado 
ou não em casa, então,  isso depende  muito da educação 
junto a sociedade. Sabemos que na capital  a limpeza é 
melhor,  porque esse trabalho vem sendo feito ao longo de 
vários anos.  

Os dois  últimos trabalho que a Fundacentro fez 
foram de chamar todas as prefeituras e dar um curso há um 
ano e oito meses, para todos os secretários de obras e de 
saúde dos municípios que tiveram mandando seus 
representantes. 
 Combinamos que agora no mês de janeiro, o 
estudo do PPRA de uma grande empresa, que é a Queiroz 
Galvão, onde procuramos pegar uma empresa, através da 
solicitação do Ministério da Previdência e do Ministério 
Público do Trabalho, em que demos assessoria à Empresa 
Queiroz Galvão sobre os seus empregados nessa área do 
PPRA. 
 Para dizer que estamos à disposição dos Senhores, 
no Edifício Chamonix, na Praia de Camburi. 
 Obrigado e boa noite. (Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Está franqueada a palavra.  (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Helder 
Salomão. 

 O SR. HELDER SALOMÃO - (Sem revisão do 
orador) -  Cumprimentando o Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, estendemos o cumprimento a todos os 
membros da Mesa e também aos trabalhadores presentes, 
nesta sessão, em que estamos discutindo esse tema 
importante. 
 Falamos em nome da bancada do PT, dos Srs. 
Deputados Brice Bragato e Carlos Casteglione, que é dar a 
importância que esse tema tem e merece ter, porque há uma  
grande contradição.  
 Ouvimos a todos que nos antecederam e de uma 
forma ou de outra todos acabaram dizendo que  os 
trabalhadores de limpeza urbana são aqueles que 
contribuem decisivamente para melhorar as condições de 
saúde e de vida de uma cidade.  
 E, paradoxalmente, são aqueles que mais sofrem 
com as condições de saúde a que são obrigados. Esse é o 
grande debate que temos de fazer: aqueles que mais 
contribuem para a saúde e para as condições de vida da 
cidade, são aqueles obrigados a colocar permanentemente 
em risco a sua saúde, a sua dignidade e a sua própria vida. 
 Por isso, em nome da Bancada do PT, queremos 
externar a nossa preocupação e o nosso compromisso com a 
luta dos trabalhadores que contribuem decisivamente para a 
limpeza urbana e parabenizar e nos solidarizar  com o 
trabalho que vem sendo feito pelo Sindilimp que tem dado  
sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito grande para 
que, através da organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras na área da limpeza, possam  minimamente ter 
condições de enfrentar essas situações desfavoráveis, que 
são muitas vezes impostas pelos órgãos públicos, pelas 
prefeituras e muitas vezes pelas empresas  que não têm o 
devido cuidado e o compromisso com as condições de 
trabalho dessa  categoria. 
 Queremos registrar também que se é verdade que 
as condições são precárias, os equipamentos são ruins, que 
as condições são insalubres e que por isso, o risco de vida é 
permanente,  só há uma maneira de enfrentarmos  essa 
situação, é buscarmos através de todos os órgãos uma 
contribuição. Então, temos certeza que ao abrir este espaço 
a Assembléia Legislativa  está dando a sua pequena 
contribuição, porque esse  debate não pode ser feito apenas 
no sindicato, no TRT, na DRT. Ele  tem que ser feito pela 
sociedade do Estado do Espírito Santo. Por isso, vemos 
com muita alegria a proposta de se criar um fórum 
permanente de debate. 

A Assembléia Legislativa  tem sido um fórum 
permanente de debate e os Senhores não sabem o quanto 
isso é bom para nós, o quanto nos deixa felizes a presença 
permanente do povo nesta Casa de Leis. Esta Casa já 
representou outros interesses, que  não precisamos ficar 
repetindo. 

Hoje, esta Assembléia Legislativa, sob a liderança 
do nosso competente e comprometido Sr. Deputado Claudio 
Vereza, está sendo devolvida ao povo, porque dele foi 
tirado no passado. Temos certeza que outras vezes 
estaremos  abertos para debatermos esses e outros 
problemas, essas e outras questões que interessam não só 
aos trabalhadores da limpeza urbana, mas  a toda a 
sociedade capixaba e brasileira. 

O que queremos - e o Partido dos Trabalhadores 
tem tido nesses vinte e três anos - é o compromisso de 
resgatar a dignidade da pessoa humana, o respeito aos 
trabalhadores e o direito à cidadania. E isso se conquista 
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com organização, com luta, com articulação. Acreditamos 
que é assim que  poderemos avançar.      
 Contem com o apoio da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, contem com o nosso apoio nesta Casa e, 
acima de tudo, contem com a nossa solidariedade na luta 
que é dos Senhores, que é nossa, que é do povo brasileiro, 
de todos aqueles que acreditam que a nossa sociedade pode 
ser mais justa, mais fraterna e mais igualitária. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
-   Agradecemos as palavras do Sr. Deputado Helder 
Salomão. 
 Gostaríamos, em nome da Assembléia 
Legislativa,  enfatizar a saudação à presença de todos os 
Senhores neste dia especial, em que pela primeira vez a 
Assembléia Legislativa  realiza uma sessão em 
homenagem, em reconhecimento ao trabalho dos garis. 
 Este dia deve ser tomado por nós com muita 
atenção, sob pena de  nossos olhares apressados, nossos  
sentidos desapercebidos, o nosso dia-a-dia muito corrido 
deixarem de fazer justiça. 
 Estamos  comemorando o Dia do Trabalhador na 
Limpeza Pública e hoje, nesta fala final, queremos alertar a 
nossa percepção para este assunto tão especial. Para isso 
queremos enfatizar a história contada pelo Dr. Maucrice 
Barcelos da Costa: o Professor Fernando Braga da Costa, 
psicólogo social,  trabalhou varrendo o campus da 
Universidade de São Paulo por oito anos  seguidos. Durante 
todos esses oito anos os amigos, os professores da 
Universidade, que o cumprimentavam nos corredores no 
meio expediente em que trabalhava como professor, não o 
reconheciam  e sequer em nenhum dia lhe desejaram um 
bom dia enquanto estava vestido de gari. O psicólogo em 
questão queria confirmar nos seus estudos aquilo que 
muitos trabalhadores sofrem: a chamada invisibilidade  
pública. Estão aí, mas ninguém  vê. 
 Embora exerçam uma função diária e pública 
muito útil, não gozam do reconhecimento da sociedade, 
ficam excluídos de sua própria humanidade e do respeito 
dos outros membros da sociedade, como se não tivessem 
rostos ou habilidades ou capacidades. Ficam   no lugar das 
peças e das máquinas para as quais não dirigimos a palavra. 
 Diariamente também nos deparamos com a nossa 
incapacidade de perceber o outro e compreender o seu 
valor. Por um lado isso acontece devido ao padrão que nos 
impõe para nossos sentidos a estrutura da sociedade; por 
outro lado, por causa da completa desatenção intelectual 
que não nos faz perceber como acontece a produção de 
riqueza em nosso mundo. Nem mesmo de compreender os 
problemas da construção da cidade em que vivemos. 
 Os trabalhadores e trabalhadoras de todo o 
mundo, sejam aqueles que estão nos setores de produção, 
sejam aqueles que estejam na distribuição das riquezas ou 
no setor de serviços, como é o caso dos companheiros e das 
companheiras que estão presentes nesta Casa hoje, todos 
eles fazem o bolo da riqueza de nossa sociedade crescer. 
Mas na maioria das vezes eles sequer participam da 
repartição desse bolo das riquezas. Mas isso não quer dizer 
que o seu trabalho seja dispensável. Já foi dito aqui por 
diversas vezes que o dia em que todos os  trabalhadores e 
trabalhadoras desta área paralisarem os seus serviços, o 
caos da cidade ficará muito evidente para todos. 

 Não é de se estranhar que esses trabalhadores 
passem anônimos por nós, não os enxergamos. Nem é de se 
estranhar que os nossos sentidos não os alcancem. A 
economia e o regime político vai fragmentando, cortando o 
nosso dia-a-dia, vai dividindo o nosso dia-a -dia, mas vai 
dividindo também a nossa sensibilidade. Nossos sentidos 
nos traem cotidianamente, continuamente. 
 Semana passada tivemos a comemoração do Dia 
da Enfermagem, do Dia da Assistente Social, do Dia de 
Combate à Violência Sexual Contra Crianças lembrando os 
trinta anos de morte de Araceli, e neste dia queremos 
reconhecer a existência de vocês, trabalhadores da limpeza 
pública. 
 Queremos não somente dar-lhes boa noite e dizer 
que sabemos de sua existência, devemos também 
reconhecer as condições de trabalho de todos vocês, que 
muitas vezes contam com a insegurança e a insalubridade 
como problema diário, conforme vimos no vídeo e nos 
depoimentos dos médicos. Esse reconhecimento é mais do 
que um simples cumprimento, trata-se de sermos aliados 
nas lutas que vocês têm desempenhado. 
 Queremos fazer isso especialmente parabenizando 
o Sindilimp, o Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, 
Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no 
Estado do Espírito Santo. Ainda bem que vocês inventaram 
uma sigla, a Sindilimp, porque o nome é muito grande. 
 Esses companheiros e companheiras incansáveis, 
que todos os dias estão atentos para a dignidade e honra dos  
trabalhadores em limpeza, estão diariamente denunciando 
as violências e violações muitas vezes sofridas por esses 
trabalhadores.  
 Colocamo-nos como parceiros dessa luta, 
assumindo a proposta que foi feita pelo Raimundo, mas que 
foi complementada por Dr. Eurico. Lembrando que  no 
âmbito dessas instituições pública, existe um fórum e que 
esse fórum com a nossa participação pode  perfeitamente 
assumir essa  bandeira, essa luta colocada aqui nesta noite. 
 Lembramos a todos vocês que o Poder 
Legislativo do Espírito Santo está à disposição de todos 
para receber todas as demandas e propostas e todas as 
reivindicações que couberem a este Poder. 
 Este Poder, precisa  ser transformado 
verdadeiramente na Casa do povo. Essa  transformação não 
vem  por meio dos deputados, mas por meio da sociedade, 
porque é a sociedade que faz a mudança aqui dentro, não só 
do Poder Legislativo mas de todos os Poderes. 
 Encerramos essa sessão solene, desejando boa-
noite a todos e o reconhecimento da Assembléia Legislativa 
pelo trabalho de vocês que é fundamental para a vida, 
principalmente, da cidade e para  vida urbana  da nossa 
sociedade. 
 Agradecemos a todos pela presença, aproveitamos 
a oportunidade para convidar a todos para  quarta-feira às 
15hs., durante a sessão ordinária desta Casa, a prestação de 
contas que faremos dos trabalhos realizados nesses cem 
dias de gestão da nova Assembléia Legislativa. 
 Agradecemos pela contribuição que todos tiveram 
para a realização desta sessão. Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convido os 
Srs. Deputados para a próxima, à hora regimental e para a 
qual designo: 
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 EXPEDIENTE  
 O que ocorrer 
 
 ORDEM DO DIA 
 A mesma pauta da sessão anterior, e mais: 
Discussão Única dos Projetos Decretos Legislativos nºs 
082/2003 e 084/2003. 
 
 Está encerrada a sessão 
 
 Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 
vinte minutos 
 

ERRATA 
 

 No DPL N° 4877, de 13 de maio de 2003, terça-
feira, à página 6: 
 
 Onde se lê: 
 
SÉRGIO VIDIGAL 
 
 Leia-se: 
 
SÉRGIO BORGES 
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