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CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CLAUDIO 
VEREZA, DÉLIO IGLESIAS, FÁTIMA COUZI, 
GILSON AMARO, GILSON GOMES, HELDER 
SALOMÃO, JOSÉ TASSO DE ANDRADE, LUIZ 
CARLOS MOREIRA, MARCELO SANTOS, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO 
FOLETTO, ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE 
SOUZA, SUELI VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (18)  

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS. 
DEPUTADOS CABO ELSON, CLÁUDIO THIAGO, 
CÉSAR COLNAGO, EDSON VARGAS, EUCLÉRIO 
SAMPAIO, GEOVANI SILVA, HERALDO MUSSO, 
JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, MARCOS 
GAZZANI, REGINALDO ALMEIDA E SÉRGIO 
BORGES. (12) 

 
O SR PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

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

 
(A convite de S. Ex.a., 

ocupam as cadeiras da 1ª e 2ª 
Secretarias, respectivamente, o Sr. 
Deputado Anselmo Tose e o Sr. 
Deputado Paulo Foletto.) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a proceder à leitura 
de um trecho da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê o 
Salmo 91,5) 

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

(O SR. 1º SECRETÁRIO lê a Ata da 
sessão anterior) 

 
 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: 

 
* 
252730ectxb  br 
87891TSSTMU  BA 
17102003  0718 
CDV92152  17102003  0711  SCM/BA (F14) 
BRASILIA/DF/DF 

TELEGRAMA 
EXMO. SR. DEPUTADO CLAUDIO VEREZA 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
AV. AMERICO BUAIZ 205 
29050-950  VITORIA/ES 
 
CONVIDO ILUSTRE PRESIDENTE PARA REUNIAO 
DA FRENTE PARLAMENTAR DA SAUDE, A 
REALIZAR-SE NO DIA 28 CO CORRENTE, AS 14:00 
HORAS, NO AUDITORIO DO ANEXO IV DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA, PARA 
TRATARMOS DA VERBA DA AREA DA SAUDE NO 
ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO PARA 2004. 
CONTO COM SUA IMPRESCINDIVEL PRESENCA. 
CONFIRMAR PELOS TELEFONES 061-318.8029 COM 
SUSANA OU 318.8027 COM JANE. SAUDACOES 
 DEPUTADO RAFAEL GUERRA 
 PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR 
DA SAUDE 
 
REMETENTE 
DEPUTADO RAFAEL GUERRA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 
70160-900  BRASILIA/DF 
 
EXISTEM DATAS QUE VOCE NÃO PODE 
ESQUECER. ENVIE TELEGRAMA COM FLORES 
 
* 
252730ectxb  br 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
CORREIOS  TELEGRAMA 
 
<<Através do ilustre presidente, solicito cumprimentar a 
Deputada e Administradora Mariazinha Vellozo Lucas pela 
proposição da homenagem prestada por essa Casa aos 
administradores capixabas. Rogo gentileza, fazer chegar até 
a ilustre parlamentar os presentes votos. 
Atenciosamente, 
Administrador, fundador e Ex-Presidente Conselho 
Regional de Administração do Espírito Santo, do Sindicato 
dos Administradores do Espírito Santo e do Instituto 
Capixaba de Administração.>> 
 
Postado via FONADO, em 16/10/2003 às 17:48. 
 
REMETENTE 
Anderson Leão Alvarenga 
Rua Esméria Barros Deorce 225 Apto. 302 Bl.C -  
Jardim Camburi 
29090-670 - Vitória/ES 
 
DESTINATÁRIO 
Deputado 
Claudio Vereza - Pres. Assembléia Leg. do ES 
Avenida Américo Buaiz S/N 
Enseada do Suá 
29050-420 - Vitória/ES 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Agradeça-se. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória/ES, 14 de outubro de 2003. 
 
Of. GDEV n° 212 
 
Senhor Presidente, 
 
 Com os nossos cumprimentos e na qualidade  de 
Líder do PMN - Partido da Mobilização Nacional, nesta 
Casa de Leis, estamos informando que no dia 03/10/03 o 
Deputado Euclério Sampaio passou a integrar a bancada do 
partido (PMN). 
 Na oportunidade renovamos nossas 
considerações. 
 
 Atenciosamente. 
 

EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
Exmo. Sr. 
Claudio Vereza 
Presidente da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
 

SINDIPÚBLICOS    CUT 
 

Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do 
Estado do Espírito Santo 

Fundado em 31 de janeiro de 1989 - registro MT - DRT-
ES 24.200.001  425/89 - CNPJ 32.478.356/0001-21 

 
Vitória/ES, 13 de outubro de 2003. 
 
Of. CIRC. N° 391/03 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa, 
 

Considerando os diversos problemas estruturais e 
políticos que historicamente se configuram como grandes 
obstáculos para implementação efetiva da Política de 
Atendimento ao Adolescente em Conflito com a lei e tendo 
em vista o aceno do atual Governo e recuperar o verdadeiro 
papel da administração pública estadual, este sindicato 
estará realizando o Seminário dos Servidores do ICAES, 
com objetivo de avaliar a conjuntura em nível Nacional e 
local sobre o tema, e como conseqüência, discutir uma 
proposta de reestruturação há anos sobrestada por interesses 
alheios aos da sociedade. 
 Neste sentido, temos a satisfação de convidar essa 
conceituada entidade para, através de seu representante 

designado, contribuir com o debate sobre o tema proposto. 
O evento será realizado no dia 24 de outubro próximo, de 
13:00 às 17:30, no Auditório I da Assembléia Legislativa, 
cujo público alvo são os (as) servidores (as) e Direção do 
Instituto da Criança e do Adolescente do Espírito Santo - 
ICAES, bem como representantes de órgãos 
governamentais e não-governamentais, ligados direta ou 
indiretamente à questão. 
 Contando com a honrosa participação, 
subscrevemo-nos 
 
 Atenciosamente, 
 

HAYLSON DE OLIVEIRA 
Presidente do SINDIPÚBLICOS 

 
Excelentíssimo Senhor 
Claudio Vereza 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Agradeça-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO DES. ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU 

ROSA 
 

Vitória-ES, 13 de outubro de 2003. 
 
OF. N° 129/03 
 
Senhor Presidente, 
 
 Apraz-me acusar e agradecer o recebimento de 
convite para participar da Sessão Solene em comemoração 
ao Dia do Idoso, realizada no dia 29 próximo passado, a 
qual, por motivo de viagem, lamentavelmente, não me foi 
possível comparecer. 
 Parabenizando essa Augusta Casa de Leis por 
mais esta grande realização, subscrevo-me, renovando-lhe 
antes, bem como aos demais Pares dessa Egrégia 
Assembléia, protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 
 Cordiais Saudações, 
 

Desembargador ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU 
ROSA 

 
Exmo. Sr. 
Deputado CLAUDIO VEREZA 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo 
Vitória-ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª 
REGIÃO 

 
Vitória, 15 de outubro de 2003. 
 
Ofício n° 0374/PRESI 
 
Senhor Presidente, 
 
 Colho a oportunidade para agradecer o convite 
para a sessão solene em comemoração dos 75 anos do 
Jornal A GAZETA, dia 16 de outubro, no Plenário da 
Assembléia Legislativa, lamentando a minha 
impossibilidade de comparecer, tendo em vista 
compromissos profissionais inadiáveis, inerentes ao cargo, 
e da Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho do 
Espírito Santo, Juíza Maria Francisca dos Santos Lacerda, 
por sua participação, na mesma data, no Colégio dos 
Presidentes de TRTs em Brasília. 
 Cumprimento Vossa Excelência e o ilustre 
Deputado Euclério Sampaio pela feliz iniciativa e saúdo, 
em nome desta Corte, os diretores do Jorna A GAZETA 
pelo relevante papel na informação precisa e atualizada 
como também de integração com a sociedade capixaba. 
 
 Atenciosamente, 
 

CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES 
Juiz Vice-Presidente, no Exercício da Presidência 

 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Claudio Vereza 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
CORREIOS 
TELEGRAMA 
 
<<Muito nos honrou convite para participar da sessão 
solene em comemoração aos 75 anos do Jornal A Gazeta. 
Informamos impossibilidade do comparecimento por ser dia 
de sessão na Câmara de Anchieta. Desejamos sucesso no 
evento. 
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta. 
Marcus Vinícius Doelinger Assad>> 
 
Postado dia FONADO, em 16/10/2003 às 9:13 
 
REMETENTE 
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta 
Marcus Vinícius Doelinger Assad 
Rodovia do Sol  1620 
Vila Residencial Samarco 
29230-000 - Anchieta/ES 

DESTINATÁRIO 
Presidente da Assembléia Legislativa ES 
Exmo. Sr. Claudio Vereza e Dep. Est. Euclério Sampaio 
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. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA DE VITÓRIA 
Gabinete do Prefeito 

 
Senhor Presidente, 
 
 Impossibilitado de comparecer, por motivo de 
viagem, agradeço o convite para participar da Sessão 
Solene em Comemoração aos 75 anos do Jornal A 
GAZETA. 
 
 Cordialmente, 
 

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS 
Prefeito Municipal de Vitória 

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

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - COECT 
 

Vitória, 14 de outubro de 2003. 
 
Exmo. Sr. 
Claudio Vereza 
Presidente da ALES 
Nesta 
 
Excelentíssimo Senhor 
 
 Acuso o recebimento do Convite para sessão 
solene em comemoração aos 75 Anos do Jornal A 
GAZETA, no dia 16 de outubro, às 9:00 horas, nessa Casa 
de Leis. Todavia, compromissos assumidos anteriormente 
impedem o ajuste de minha agenda para prestigiar o evento. 
 
 Atenciosamente, 
 

FERNANDO LUIZ HERKENHOFF VIEIRA 
Coordenação Estadual de Ciência e Tecnologia 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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SENADO FEDERAL 
Gabinete do Senador MAGNO MALTA 

 
Brasília, 2 de outubro de 2003. 
 
OF. 00597-03/SF.GAB.MM 
 
Prezado Presidente, 
 
 Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência 
e, me reportando ao vosso Ofício Circular CIPE Nº 
001/2003, de 21 de agosto de 2003, convidando-me a 
participar da reunião de reativação dos trabalhos da 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce, gostaria de agradecer imensamente o vosso convite. 
 Infelizmente, em função de compromissos 
parlamentares assumidos anteriormente, não pude 
comparecer. No entanto o senhor Vereador Ledir da Silva 
Porto fez-se presente como meu representante. 
 Agradeço mais uma vez a gentileza e parabenizo-
o pela iniciativa da retomada desse importantíssimo 
trabalho para a região. Coloco-me e meu Gabinete ao vosso 
inteiro dispor, ao mesmo tempo em que reitero meus 
elevados protestos de estima e consideração. 
 
 Atenciosamente, 
 

Senador MAGNO MALTA 
Coordenador da Bancada Federal Capixaba 

 
À Sua Excelência o 
Senhor Presidente  
CLAUDIO VEREZA 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Palácio Domingos Martins 
Av. Américo Buais, 205 – Enseada do Suá 
Vitória/ES 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO – 
CIENTÍFICA 

 
Vitória, 08 de outubro de 2003. 
 
OF/SPTC/Nº 114/2003 
 
Sr. Presidente 
 
 Acusamos recebimento do convite para 
participarmos do seminário “Transporte Intermodal e 
Desenvolvimento Regional: Aviação Civil, transportes 
terrenos, portos e cabotagem”, no dia 09 e 10 de outubro do 
corrente, no Plenário dessa honrada Casa. 

 Agradecemos honroso convite, informando nosso 
não comparecimento face Curso obrigatório no mesmo dia 
e horário sobre “Qualidade em Excelência na Gestão 
Pública”. 
 Na oportunidade, parabenizamos Vossa 
Excelência pelo brilhante evento nos colocamos à 
disposição no que nos couber, reiterando nossos protestos 
de estima e consideração. 
 
 Atenciosamente 
 

DRA. NEUSA GLÓRIA DOS SANTOS 
Superintende de Polícia Técnico-Científica 

 
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
Deputado Claudio Vereza 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

SINDIUPES 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO 
FUNDADO EM 17-04-58 
UTILIDADE PÚBLICA 

LEI ESTADUAL 2157/65 – LEI MUNICIPAL – 
VITÓRIA 1691/67 

 
Vitória(ES), 13 de outubro de 2003. 
 
OF. CIRC. ELEIÇÕES SINDIUPES Nº 06/2003 
 
Exmo. Sr. 
CLAUDIO VEREZA 
MD. Presidente da Assembléia Legislativa do EES 
N E S T A 
 
Prezado Senhor, 
 
 Vimos por meio deste, informar que as Eleições 
do SINDIUPES ocorrida nos dias 17 e 18 de agosto de 
2003, elegeu a Nova Diretoria deste Sindicato para o 
Triênio 2003-2006 e que, tomou posse no dia 03 de outubro 
de 2003. 
 Segue anexo relação nominal dos(as) novos 
diretores(as) e respectivas secretarias. 
 Sendo o que tínhamos para o momento, 
 
 Atenciosamente. 
 

VALDICI ALVES BAIER 
Secretária de Formação 

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

 
Vitória, 16 de outubro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 153/2003 
 
Senhor Presidente 
 
 Submeto a essa Assembléia Legislativa, o incluso 
Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre alteração de 
redação dos artigos 4º e 9º das Leis Complementares nºs 
71/95, 72/95 102/97, vez que o cumprimento do referido 
artigo tem acarretado prejuízos à unidade da administração 
das finanças públicas do Estado do Espírito Santo, 
contrariando o disposto na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que 
regula, atualmente, as normas gerais pertinentes à matéria 
citada, bem como o Decreto nº 4.067, de 27/12/96, que 
criou no Estado o SIAFEM – Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Municípios. 
 Considerando que sob o aspecto de cumprimento 
das normas constitucionais, inscritas no § 9º do art. 165 da 
Constituição Federal, bem como as normas de 
administração financeira reguladas pela Lei nº 4.320/64, a 
exigência legal de vinculação dos recursos arrecadados 
pelos Fundos atende aos propósitos específicos de sua 
constituição, quando da realização de determinados 
objetivos e serviços, não demandando, portanto, a abertura 
de conta individualizada para administração dos recursos 
referidos, haja vista ser facultado ao Poder Executivo, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, a 
adoção de normas peculiares de aplicação, prevista no 
“caput” do art. 71 da referida legislação, a qual não 
estabelece quaisquer condições para a criação e 
funcionamento dos Fundos, ficando a cargo da Lei de 
instituição dos Fundos, as normas regulamentadoras. 
 Face ao exposto, estou certo, Senhor Presidente, 
de Vossa Excelência e seus dignos pares darão todo apoio à 
proposição que ora submeto à apreciação dessa ilustre Casa 
de Leis. 
 
 Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2003 
 

Altera a redação dos artigos 4º e 9º 
das Leis Complementares nºs 71/95, 
72/95 e 102/97. 
 

 Art. 1º Os artigos 4º e 9º da lei Complementar nº 
71 de 26/12/95 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º Os recursos a que se refere o 
art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade Gestora do 
Fundo de Reequipamento da Polícia 
Civil, quando da arrecadação do 

DUA no código 201-1, e movimentada 
pelo Conselho Deliberativo do 
FUNREPOCI, de acordo com suas 
deliberações, sob a forma de 
Resolução.” 
 
“Art. 9º O plano de aplicação do 
Fundo Especial de Reequipamento da 
Polícia Civil – FUNREPOCI será 
aprovado pelo Secretário de Estado 
da Segurança Pública.” 
 

 Art. 2º Os artigos 4º e 9º da Lei Complementar nº 
72, de 26/12/95 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º - Os recursos a que se refere 
o art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade Gestora do 
Fundo de Reequipamento da Polícia 
Militar, quando da arrecadação do 
DUA no código 202-0, e movimentada 
pelo Conselho deliberativo do 
FUNREPOM, de acordo com suas 
deliberações, sob a forma de 
Resolução.” 
 
“Art. 9º O Plano de aplicação do 
Fundo Especial de Reequipamento da 
Polícia Militar – FUNREPOM será 
aprovado pelo Secretário de Estado 
da Segurança Pública.” 
 

 Art. 3º Os artigos 4º e 9º da Lei Complementar nº 
102 de 22/09/97, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º Os recursos a que se refere o 
art. 2º e seus incisos serão 
obrigatoriamente depositados na 
Conta Única do Estado, no Banco do 
Estado do Espírito Santo – 
BANESTES, sendo devidamente 
repassados à Unidade Gestora do 
Fundo de Reequipamento do Corpo 
de Bombeiros, quando da 
arrecadação do DUA no código 203-8 
e movimentada pelo Conselho 
Deliberativo do FUNREBOM, de 
acordo com suas deliberações, sob a 
forma de Resolução.” 
 
“Art. 9º O plano de aplicação do 
Fundo Especial de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros Militar – 
FUNREBOM será aprovado pelo 
Secretário de Estado da Segurança 
Pública.” 
 

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 16 de outubro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 154/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Receba com a presente as informações solicitadas, 
através do Requerimento nº 1407/2003, da Bancada do PT, 
cujos dados foram-me encaminhados com o OF/SCV/Nº 
420/2003 da Casa Civil. 
 
 Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Aos autores, por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 16 de outubro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 155/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei 
nº 7457, de 31 de março de 2003, encaminho à Mesa 
Diretora dessa Casa a EMI Nº 98/SEFAZ, acompanhada de 
cópias reprográficas dos Decretos nºs 1208-R; 1210-R; 
1217-R; 1120-R; 1221-R e 1222-R, todos de setembro de 
2003. 
 
 Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 16 de outubro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 156/2003 
 
Senhor Presidente, 
 
 Atendendo ao questionamento formulado no 
requerimento nº 1409/2003, de autoria da Bancada do PT, 
faço chegar à Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa o 
OF/SCV/Nº 419/2003, da Casa Civil, acompanhado da 
relação de convênios firmados com a Prefeitura Municipal 
de Sooretama. 
 
 Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Aos autores, por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Vitória, 16 de outubro de 2003. 
 
MENSAGEM Nº 157/2003 
 
Senhor Presidente, 
 

Em atendimento à solicitação de V. Exª, 
formulada através do OF. SGP/nº 311/2003, datado de 16 
de setembro de 2003, estou anexando à presente o OF. 
1174/SESA/GS acompanhado das informações pedidas 
pelo Deputado Carlos Casteglione pelo Requerimento nº 
1223/03. 

 
Atenciosamente 
 

PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Ciente. Ao Deputado Carlos Casteglione, por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
PROJETO DE LEI Nº 390/2003. 

 
Declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária Nova 
Esperança 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a “ 
Associação Comunitária Nova Esperança”, entidade sem 
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fins lucrativos fundada em 12 de outubro de 1990, com 
sede no município de Piúma, no Bairro Nova Esperança, e 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.389.075/0001-
67. 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, 30 de junho de 2003. 
 

RUDINHO DE SOUZA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Visa a presente preposição, declarar de utilidade 

pública a Associação Comunitária de Nova Esperança, 
sociedade civil, fundada em 09 de abril  de 1989, com sede 
no bairro de Nova Esperança, no município de Piúma, com 
foro na comarca de Iconha e funciona com personalidade 
distinta da dos seus associados, sem fins lucrativos, 
regulando-se por seu Estatuto . 
 A sociedade cujo tempo de duração é 
indeterminado, tem por finalidade: 
 
_ Colaborar eficientemente com as autoridades constituídas 
prestigiando-as todas as iniciativas que vise o bem estar 
físico e o desenvolvimento cultural dos moradores do bairro 
Nova Esperança; 
_ Planejar, arquitetar, incentivar, promover, e executar com 
a colaboração do poder público ou sem ela, por todos os 
meios e modos, segundo os recursos disponíveis, o bem 
estar e o progresso do bairro Nova Esperança, 
prioritariamente no que toca à saúde, a educação, a cultura, 
o esporte e o lazer; 
_ Auxiliar ou colaborar com as pessoas ou entidades 
públicas ou privadas, para realização de qualquer obra ou 
tarefa na área de saúde da sociedade, que possam oferecer 
reais benefícios para o Bairro Nova Esperança; 
_ Incentivar e apoiar, se convier e no que convier, as 
agremiações esportivas, sociais, educativas, cívicas 
filantrópicas e recreativas, instaladas ou que se instalarem 
no Bairro Nova Esperança ou no município de Piúma, 
desde que suas organizações não firam os princípios morais 
pelas quais a sociedade prima e se propõe preservar; 
_ Incentivar e colaborar através de seus associados em 
organizar e executar mutirões para projetos de interesse da 
comunidade; 
_ Representar à comunidade nos seus interesses e destacar 
as prioridades, recorrendo aos órgãos públicos e a 
comunidade para sanar os problemas; 
_ Preservar o patrimônio ecológico e manutenção do 
ambiente natural, não deixando desmatar, aterrar ou poluir 
o meio ambiente da região do bairro Nova Esperança; 
_ Preservar a cultura e tradição da comunidade, 
colaborando na educação, saúde, e lazer. 
 
 A sociedade, com as entidades que mantiver, não 
remunerarão os membros de sua Diretoria, não distribuindo 
quaisquer vantagens, gratificações ou bonificações a 
dirigentes associados ou mantenedores, sob nenhuma 
forma. 
 De posse do estatuto da Associação Comunitária 
Nova Esperança, e diante de algumas atribuições da 
Associação, achamos ser a mesma merecedora de ser 

declarada de utilidade pública, por provar ser a mesma de 
grande importância para o desenvolvimento do município 
de Piúma. 
 Desta forma conto com o apoio dos nobres pares 
na aprovação da presente matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 391/2003. 
 

Declara de utilidade pública Estadual 
a União de Cegos de Jaguaré – 
UNICEJ. 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 

Decreta: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública 
Estadual a UNICEJ – União de Cegos de Jaguaré, 
localizada no Município de Jaguaré – ES. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 14 de outubro de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 A UNICEJ – União de Cegos de Jaguaré, 
localizada à Rua Antenor Gabriel quadra 54, Bairro 
Laquini, Jaguaré – ES, funciona há mais de 02 (dois) anos 
atendendo regularmente 25 (vinte cinco) crianças 
portadoras de necessidades especiais, reintegrando e 
reabilitando seus participantes ao convívio social, 
incentivando o ensino, a educação, profissionalização e a 
prática esportiva dos cegos e pessoas de visão subnormal. 
 A UNICEJ promove a integração social dos 
cegos, colabora com a alimentação dos familiares dos 
cegos, mantem em suas dependências oficinas 
profissionalizantes transformadoras de matérias primas 
dentre outras atividades. 
 Pelos relevantes serviços prestados aos deficientes 
visuais, a UNICEJ pretende obter o título de Utilidade 
Pública, afim de firmar convênios com outros órgãos do 
Poder Público, para oferecer maiores oportunidades aos 
seus associados. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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PROJETO DE LEI Nº 392/2003. 
 

Declara de utilidade pública a 
Fundação Presbiteriana Educacional e 
Assistencial – Reverendo Gedeon José 
Lidório (FUNGEL) 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 

Decreta: 
 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a 
Fundação Presbiteriana Educacional e Assistencial – 
Reverendo Gedeon José Lidório (FUNGEL), com sede à 
Av. Antônio Cabaline, nº 36, Centro, Pancas Estado do 
Espírito Santo. 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

CABO ELSON 
Deputado Estadual – Líder do PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A Lei Estadual 3.979/87, Art. 1º permite que 
associações e fundações em funcionamento efetivo e com 
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, 
possam ser declaradas de Utilidade Pública. 
 Com base no permissivo legal citado, a que hora 
se apresenta o presente Projeto de Lei, que constitui uma 
Fundação que presta assistência educacional a crianças na 
faixa etária entre 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade, sendo 
totalmente digna de todo nosso apoio e consideração, razão 
pelo qual acredito contar com o apoio de todos os senhores 
Deputados para aprovação deste Projeto de Lei. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 393/2003. 
 

Denomina Manoel dos Passos Barros a 
Terceira Ponte que interliga os 
municípios de Vitória e Vila Velha. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica denominado Manoel de Passos 

Barros a Terceira Ponte que interliga os municípios de 
Vitória e Vila Velha 
 
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

GEOVANI SILVA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Terceira Ponte é hoje um dos cartões postais de 

nosso Estado, por sua beleza e arquitetura. Ainda, 
impossível não comentar da praticidade trazida por esta 
construção ao povo capixaba, especialmente para os 
moradores da Grande Vitória, que passam a contar com um 
meio mais rápido para se deslocar entre os municípios de 
Vitória e Vila Velha. 

Por ser de tão grande importância em nosso 
Estado, nos ocorreu que deveria ser dado o nome de pessoa 
ilustre, possuidora de Título de Cidadão de Vitória e de 
Vila Velha, engenheiro renomado, que tanto contribuiu para 
o Espírito Santo com seu trabalho, especialmente no tange 
sua malha rodoviária, como Manoel dos Passos Barros. 

Sua carreira iniciou ainda em 1925, quando 
nomeado encarregado de mediações de terra em Anchieta, 
Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari, sendo em 1928 
transferido para Vitória, onde foi nomeado Chefe do 1º 
Distrito de Aviação e Obras Pública da Secretária de 
Aviação e Obras Públicas, ali permanecendo ate ser 
designado como Engenheiro Chefe de Divisão de 
Construção de Estrada. 

Trabalhou ainda como Diretor de Estudos, Projeto 
e Construções do DER- Departamento de Estrada e 
Rodagem do Espírito Santo, Passando a Diretor Geral do 
DER no Governo Lacerda de Aguiar, tendo projetado todas 
as saída de Vitória, além do trecho Guarapari- Rio Mucuri 
da BR 101, e do trecho Vitória a Pequiá da BR 262. 

Foi também frutos de suas mãos o projeto da 
Rodovia Carlos Lindemberg, principal Rodovia de Vila 
Velha, construída durante sua permanência no DER, alem 
de Ter denominado vários Município, tais quais Aracruz, 
Ibiraçu, Apiacá, Pancas, Itarana entre muitos outros. 

Um, dos fundadores da Escola Politécnica do 
Espírito Santo, hoje Centro Tecnológico da UFES- 
Universidade Federal do Espírito Santo, foi Conselheiro do 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  e 
Agronomia. Recebeu em 1969 Certificado de Serviço 
Relevantes prestado a Nação pelo Conselho Federal de 
Engenharia, além de Diploma de Honra ao Mérito  pela 
Federação Nacional de Engenharia. 

Frente a todos os feitos para o Estado do Espírito 
Santo, nada mais justo que homenagear este brilhante 
Engenheiro, que tanto contribuiu para o crescimento deste 
Estado através de seu trabalho, dando o seu nome a esta 
grandiosa obra que é a Terceira Ponte, a qual, inclusive teve 
a participação de seu filho César José Inácio de Mello 
Barros, em seu projeto e construção. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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PROJETO DE LEI Nº 394/2003 
 
Dispõe sobre autorização pela Rede Pública 
Estadual de Saúde distribuir gratuitamente os 
medicamentos com ingrediente ativos Citrado 
de Sildenafil. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º- Fica a Rede Estadual de Saúde do Estado 

do Espírito Santo, autorizada a distribui gratuitamente os 
medicamentos de principio ativos, denominado Citrato de 
Sildenafil, para as pessoas de mais de sessenta anos de 
idade. 

 
Parágrafo único- Somente poderão ter direito ao 

medicamentos pessoas cuja renda mensal não exceda três 
salários mínimo vigentes. 

 
Art. 2º- O beneficiado deverá comprovar 

residência no Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 3º- A distribuição do medicamento se dará 

através de receita médica prescrita por médico da Rede 
Pública Estadual. 

 
Parágrafo único- A receita médica de prescrição 

do medicamento, assim como a documentação necessária 
para a habilitação no programa de distribuição gratuita do 
medicamento, deverão ficar retida no órgão de distribuição 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

 
Art. 4º- As despesa decorrente da aplicação desta 

lei correrão a conta de dotações orçamentária próprias da 
Secretaria de Estado da Saúde, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 5º- O Poder Executivo regulamentara esta lei 

no prazo de 60 (sessenta) dias contado da data de sua 
publicação. 

 
Art. 6º-Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação 
 
 Plenário “Teotônio Vilella”, em 16 de 

outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Projeto de Lei em tela visa melhora a qualidade 

de vida do idoso, que após anos de trabalho, praticamente 
não possui recursos para honrar com seus compromissos 
mais urgentes, bem como promover seu bem- estar, 
inclusive o sexual. 
 

Cabe ressaltar que o Art. 230 da CF/88, cita: 
 

“Art. 230- A família, a sociedade e o Estado tem 
o dever de amparar pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem- estar e garantindo-lhes o direito 
à vida.” ( grifo nosso). 
 
A Rede Pública Estadual de Saúde pode melhorar 

esta qualidade de vida do idoso, com a distribuição gratuita 
dos medicamentos com efeito ativo de Citrato de Sildenafil, 
que é indicado para paciente que apresenta disfunção erétil 
(impotência) de causa psicológica, orgânica ou mista, 
inclusive paciente com história de: Doença arterial 
coronária e outras doenças cardíacas; hipertensão arterial; 
doenças vascular periféricas; diabete melito; depressão; 
disfunção erétil após cirurgia da próstata; uso de anti- 
depressivos e anti- psicóticos; lesão da medula espinhal. 

Não existe efeito adversos significativos, mas o 
tratamento é ainda caro e esta fora das possibilidade da 
maioria dos idosos de nosso Estado. O único perigo 
relatado é a combinação do agente ativo sildenafil com 
drogas vasodilatadoras baseada em nitritos, usados por 
paciente cardíacos. 

A Lei nº 10.741/03, recentemente editada e 
denominada ESTATUTO do IDOSO, dispões com relação 
a situação idoso em nosso País, como vejamos: 

 
“Art. 1º- É instituído o Estatuto do 
Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos. 
 
Art. 2º- O idoso goza de todos direito 
fundamentais inerente à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidade, para 
preservação de sua saúde física e mental 
e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual, e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 

 
Art. 3º- É obrigação da família da 
comunidade, sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, e efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito à convivência 
familiar e comunitária.” 

 
Continua a Lei em assegurar a proteção integral à 
saúde do idoso, como versa o art. 15 que cita: 
 

“Art. 15. É assegurada a atenção 
integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde- 
SUS, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, em conjunto articulado e 
continuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção, 
recuperação da saúde, incluindo a 
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atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 
 
§ 1º A prevenção e manutenção da 
saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de: 
 
I. cadastramento da população 

idosa em base territorial; 
II. atendimento geriátrico e 

gerontólogico em 
ambulatórios; 

III- unidade geriátricas de 
referencia, com pessoal 
especializado nas áreas de 
geriatria e gerontologia social; 

IV- atendimento domiciliar, 
inclusive internação, para a 
população que dele necessita 
e esteja impossibilitado de se 
locomover, inclusivo para 
idoso abrigado e acolhidos 
por instituições públicas, 
filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder 
Públicos nos meios urbanos e 
rural; 

V- reabilitação orientada pela 
geriatria e gerontologia, para 
redução das seqüelas 
decorrente do agravo da 
saúde. 

 
§ 2º Incumbe o Poder Público de 
fornecer aos idosos, gratuitamente , 
medicamentos, especialmente os de 
usos continuado, assim como prótese, 
órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação.” 
 

Destarte, certo de que a distribuição gratuita deste 
medicamento, no âmbito do Estado do Espírito Santo, terá 
relevante benefício para a população idosa local, rogos aos 
Meus Pares a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Devolva- se à autora o Projeto de Lei n.º 394/03, com 
base no Artigo 136, I e VIII, do Regimento Interno, por 
infringência aos Artigos 63, § único, III, e 91, V, da 
Constituição Estadual. 
 
 A SR.ª FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, pela 
ordem! Recorro da decisão de V.Ex.ª para audiência na 
Comissão de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro o requerimento de V.Ex.ª. 
 À Comissão de Justiça para os devidos fins. 

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

 
 

PROJETO DE LEI Nº 395/2003 
 

Ementa: Denomina o trecho rodoviário 
estadual que liga o trevo da BR-482, em 
Guaçuí, até a Prata (Varre-Sai), no Rio de 
Janeiro, de "Fernando Antonio Couzi Teixeira 
Pinto". 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º - Fica denominada Rodovia Fernando 
Antonio Couzi Teixeira Pinto o trecho rodoviário estadual 
que liga o trevo da BR-482, em Guaçuí, até a localidade de 
Prata, no estado do Rio de Janeiro. 
  
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Pretende nossa proposição homenagear o jovem 
Fernando Antonio Couzi Teixeira Pinto, figura carismática 
na sociedade de Guaçuí, falecido recentemente, em 10 de 
setembro último, aos 22 (vinte e dois) Anos. 
 Fernandinho, como era carinhosamente 
conhecido, foi exemplo de paz e fraternidade. Destarte sua 
limitação, participava de todas as atividades culturais do 
município e colaborava com as campanhas, sempre 
conseguindo um resultado positivo em tudo a que se 
propunha. 
 A rádio  FM era sua distração, participando 
ativamente; bem como o Grupo Gota, Pó e Poeira, de 
teatro. 
 Fernando Antonio Couzi Teixeira Pinto soube 
contornar suas limitações e conquistar o coração de todos 
os que conviveram com ele. 
 Com o seu passamento prematuro, a tristeza 
tomou conta de todos em Guaçuí. 
 Com a denominação da estrada de Fernando 
Antonio Couzi Teixeira Pinto, ele continuará lembrado por 
todos os que o amaram. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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PROJETO DE LEI Nº 396/2003 
 

Condiciona a construção de presídios estaduais 
a prévia realização de audiência pública, bem 
como o pronunciamento de entidades locais, na 
forma do § 1º, do artigo 132 da Constituição 
Estadual. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
 Art. 1º - A construção de presídios, nos 
municípios do Estado do Espírito Santo, dependerá de 
prévia consulta pelo Poder Executivo à comunidade local. 
 
 Art. 2º - A consulta à comunidade aludida no 
artigo anterior exigirá além de manifestação popular local, 
em audiência pública, o pronunciamento dos representantes 
de entidades da sociedade civil organizada, estando 
obrigatoriamente compreendidos entre eles, os 
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, 
Conselhos municipais, instalados a mais de um ano no 
município, assim como comissão de Direitos Humanos. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Sala das Sessões, 16 de outubro de 2003. 
 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Consubstanciado nos artigos 4º, Parágrafo Único 
e artigo 132, § 1º da Constituição do Estado do Espírito 
Santo e nos preceitos da Carta Magna, a presente 
proposição visa estabelecer a garantia da participação da 
sociedade na Política Penitenciária Estadual, na discussão 
de construção de presídios no Estado do Espírito Santo. 
 Entendemos que o Espírito Santo não deve agir de 
forma diferente dos outros que já utilizam a discussão de 
construção de presídios, permitindo a efetiva participação 
popular na abordagem do tema, pautando-se na capacidade 
de antever os problemas e de ouvir e respeitar as propostas 
e decisões populares. 
 A audiência pública é uma forma de participação 
e de controle popular da Administração Pública no Estado 
Social e Democrático de Direito. Propicia ao particular a 
troca de informações com o administrador, bem assim o 
exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido 
processo legal em sentido substantivo. Matérias relevantes, 
comportam sua realização sempre que estiverem em jogo 
direitos coletivos. 
 Consoante defende a procuradora regional do 
Ministério Público do Trabalho, chefe da PRT da 22ª 
Região, doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
UMSA, especialista em Direito Processual pela UFPI, 
"Evanna Soares" (...) O exercício do poder pelo povo e 
para o povo é assegurado pelo princípio democrático, que 

gera, além dos direitos de elaboração legislativa, os direitos  
participativos, que "fundamentam pretensões à satisfação 
dos fins sociais, culturais ecológicos da igualdade de gozo 
das liberdades privada e dos direitos de participação 
política", de sorte que o próprio conceito de democracia se 
assenta no princípio participativo, o qual integra o conceito 
de Democracia Social." 
 A realização de audiência pública tem 
importância material porque é ela que dá a sustentação 
fática à decisão adotada. Quem mais se beneficia de seus 
efeitos são os próprios particulares, considerada a prática de 
uma administração mais justa, mais razoável, mais 
transparente, decorrente do consenso da opinião pública e 
da democratização do poder. 
 O interesse público é fundamento da prática dos 
atos públicos legítimos, podemos, até mesmo, justificar a 
realização de audiência pública para que o administrador 
possa reduzir os riscos de erros de fato ou de direito em 
suas decisões, para que possa produzir bons resultados, uma 
vez que terá maiores subsídios e informações. 
 A comunidade deve receber um esclarecimento 
prévio do tema para que possa opinar pela construção de 
um presídio no município em que vive. 
 Desta feita, objetiva o presente projeto de lei 
garantir o direito subjetivo público dos cidadãos que 
desejam interferir nos rumos da Política Penitenciária do 
Estado e garantir ao governo a utilização das estruturas 
públicas para fazer o diálogo com a sociedade, pautando 
suas decisões em interesses públicos reais. Estamos assim 
convictos de que tal proposta contribuirá para o 
aperfeiçoamento das instituições penitenciárias do Estado e 
para a promoção de uma cidadania ativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 

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

 
PROJETO DE LEI Nº 397/2003 

 
Dispõe da obrigatoriedade de consulta 
plebiscitaria para a Construção de unidades 
prisionais, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º - Fica o Poder executivo obrigado a 

realizar consulta plebiscitaria, à população do município 
onde se pretende construir unidade prisionais, para saber se 
concorda com a sua construção no âmbito do território do 
município. 

 
Parágrafo Único: A consulta plebiscitaria de que 

trata esta Lei deverá ser precedida de no mínimo duas 
audiências públicas. 

 
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta 

Lei em um prazo de 90 dias. 
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Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2003. 

 
FÁTIMA COUZI 

Deputada Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A construção de unidades prisionais vem gerando 
grande polêmica e controvérsias para a definição do melhor 
local para a sua instalação. 
 Não é a intenção do presente Projeto de Lei, ferir 
o poder discricionário do Estado em definir a melhor 
localização e custo benefício para construção, e sim dar a 
oportunidade à população do município onde se pretende 
instalar as penitenciárias, a condição de decidir através de 
plebiscito se concordam ou não com a sua construção. 
 A consulta plebiscitaria é instrumento legítimo de 
consulta à população, inegavelmente reconhecida como 
soberania popular pela Constituição Federal, em seu art. 14, 
I, in verbis. 
 
 "Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
  
 I - plebiscito;" 
 
 Cabe ressaltar a Lei Federal nº 9.709/98, que 
regula a matéria, em seu art. 2º, e §§, define a condição de 
sua realização, como vejamos. 
 
 "Art. 2º - Plebiscito e referendo são consultas 
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional. 
Legislativa ou administrativa. 
 
 § 1º - O plebiscito é convocado com anterioridade 
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo 
voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 
 
 § 2º - O referendo é convocado com 
posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 
cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 
 
 Como cita a Lei Federal, o mesmo poderá ser 
usado em matéria de acentuada relevância e de natureza 
administrativa, que é o caso em questão 
 Desta forma poderemos atender melhor os anseios 
das populações onde se pretende construir as unidades 
prisionais, dividindo as responsabilidades com quem 
realmente irá conviver no dia a dia com os problemas que 
poderão ser gerados com a instalação de um presídio em 
seu território. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se e, na forma do artigo 171 do Regimento 
Interno, junte-se ao Projeto de Lei n.º 396/2003, de autoria 
da Deputada Sueli Vidigal. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 398/2003 
 

Inclui parágrafo § 3º ao artigo 235 da Resolução 
nº 2.098, e da outras providências. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º -  Inclui-se parágrafo terceiro ao Art.235 

da Resolução 2.098/03. 
 
 "Art. 235. (...) 
 
 § 1º. (...) 
 
 § 2º. (...) 
 
 § 3º. A partir da entrada do Projeto de 

Lei do Plano Plurianual (PPA) e do Orçamento Anual na 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, será aprovado 
calendário para a realização de audiências públicas em 
todas as micro-regiões do Estado, para discussão da matéria 
e apresentação de sugestões. (NR) 

 
Sala das Sessões,  16 de outubro de 2003. 

 
EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 É de fundamental importância nos dias atuais, a 
participação popular nas discussões e decisões acerca dos 
gastos públicos efetuados pelo Governo. 
 Dada a importância da matéria em análise, e 
buscando acima de tudo oferecer à população uma maior 
transparência no que tange às discussões que envolvem as 
matérias orçamentárias, é que se propõe seja feita a presente 
alteração legislativa. 
 Com a aprovação deste Projeto, tornar-se-á 
obrigatório a elaboração de calendário para a realização de 
audiências públicas, visando discutir junto com a população 
capixaba, as necessidades de cada região e as medidas a 
serem adotadas. 
 Portanto, trata-se de uma inovação que visa 
inaugurar um novo tempo na esfera do poder Legislativo, 
no que tange à transparência e à publicidade com a coisa 
pública. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTOS S/Nº/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados Estaduais, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exa., para 
requererem a inserção nos ANAIS desta CASA DE LEIS, 
um VOTO DE PESAR, pelo falecimento do Sr. Adilson da 
Silva Castro, ocorrido no dia 14 de outubro de 2003 e 
sepultado na mesma data no Cemitério de Jardim da Paz, 
Laranjeiras, Serra-ES. 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

 Sr Adilson da Silva Castro, 58 anos de idade, 
Servidor Público Federal aposentado e comerciante, era 
casado com a Sra. Maria Paula Guimarães Castro com 
quem teve os filhos: Elton, Aline e Eder. Sr. Adilson, ex-
aluno e professor (aposentado) da então Escola Técnica 
Federal do Espírito Santo (ETEFES), onde prestou 
relevantes e inestimáveis serviços a educação. 
 Assim sendo, consternados, prestamo-lhes esta 
HOMENAGEM PÓSTUMA. Requerem ainda que, o teor 
deste documento, aqui reportado seja levado ao 
conhecimento da família enlutada, Sra. Maria Paula 
Guimarães Castro e Sra. Jandira da Silva Castro, ambas no 
seguinte endereço: Rua Gastão Vilar, 296 Ilha Monte Belo 
– Vitória/ES, CEP: 29040-460. 
 
 Plenário “Totônio Vilella”, 15 de outubro de 
2003. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 
GEOVANI SILVA 
Deputado Estadual 

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

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

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer V. Exa., ouvido o 
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR, pelo 
falecimento de ALEXANDRE GODINHO, filho do 
ferroviário aposentado Durval Ferreira Godinho, ocorrido 
recentemente. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares através de seu pai no seguinte 
endereço: Rua C, Casa 104, Castelândia, Jacaraípe, 
Serra/ES, CEP: 29173-280. 
 
 Sala das Sessões, 17 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 

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

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

 
REQUERIMENTO S/Nº/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer V. Exa., ouvido o 
Plenário, VOTO DE PROFUNDO  PESAR, pelo 
falecimento do ferroviário aposentado HULDERICO 
CARLOS DA SILVA, ocorrido recentemente. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita o 
teor deste aos familiares no seguinte endereço: Rua 10, 
Casa 13, Conjunto Residencial Cidade Jardim, Bairro 
Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP: 29105-800. 
 
 Sala das Sessões, 17 de junho de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 
 

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

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

 
REQUERIMENTO Nº 1713/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual, abaixo signatária, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer V. Exa., após ouvido 
o Plenário, que se faça desconsiderar o Requerimento Nº 
1628/2003, por motivo de erro material, e arquivando o 
mesmo, pois estamos encaminhando outro, com nova 
redação. 
 
 Sala das Sessões, 10 de outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Defiro. 

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

 
REQUERIMENTO Nº 1714/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual Fátima Couzi, abaixo 
signatária, no uso de suas prerrogativas regimentais, com 
base na Constituição Estadual, artigo 57, parágrafo 2º e 3º e 
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Regimento Interno, Artigos 143, Inciso II, e 145, vem à 
presença de V. Exa., requerer que seja encaminhado, ao 
Secretário da Fazenda – SEFA, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO 
 

1. De quanto foram os recursos repassados à 
empresa Espírito Santo Centrais Elétricas 
S.A. ESCELSA, Concessionária de Energia 
Elétrica do Estado, para aplicação na conta 
do PROGRAMA LUZ NO CAMPO, 
oriundos de transferência originárias da 
SECRETARIA DA AGRICULTURA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, até a 
presente data. 

 
 Sala das Sessões, 10 de outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

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

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

 
REQUERIMENTO Nº 162/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, Líder do Partido da 
Mobilização Nacional – PMN no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer V. Exa., ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei nº 167/2003, de 
sua autoria, que Regulamenta o emprego de 
equipamentos e a prestação de serviços de Segurança 
Privada no Estado. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para cumprimento do Art. 219 do Regimento 
Interno. 

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

 
REQUERIMENTO Nº 164/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requerer a V. Exa., ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para o PROJETO 
DE LEI Nº 355/03. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

GILSON AMARO 
Deputado Estadual 

Líder do PRTB 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para cumprimento do Art. 219 do Regimento 
Interno. 

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

 
REQUERIMENTO Nº 163/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer V. Exa., ouvido o 
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de 
Lei nº 380/2003, de autoria do Governador do Estado do 
Espírito Santo, que solicita autorização para abertura de 
Crédito Especial no valor de R$ 12.717.800,00 (doze 
milhões, setecentos e dezessete mil. Oitocentos reais) em 
favor da Secretaria de Estado da Educação e Esportes. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

JOSÉ TASSO ANDRADE 
Deputado Estadual 

Líder PTC 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– À Secretaria para cumprimento do Art. 219 do Regimento 
Interno. 

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 O Deputado ROBSON VAILLANT,  da bancada 
do Partido Liberal, PL, nesta Casa, apresentou o presente 
Projeto de Lei nº 170/03, visando “instituir a Muqueca 
Capixaba como o prato típico do Espírito Santo e dá 
outras providências”. A matéria foi lida na Sessão 
ordinária de 18.06.03 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo, recebeu Parecer Técnico (Prévio) da 
Procuradoria da Casa e, agora, vem a esta Comissão de 
Constituição e Justiça para exame e parecer. Nenhuma 
emenda foi apresentada à matéria até a presente fase. 
 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Ao examinar a matéria, verificamos que a mesma 
está razoavelmente elaborada dentro das normas da técnica 
legislativa, bem como das regras básicas da Gramática da 
Língua Portuguesa, com alguns poucos equívocos de 
digitação, pensamos, fáceis de serem corrigidas por ocasião 
da redação final da matéria,  na douta Comissão de Justiça 
se aprovada for pelo Plenário desta Assembléia Legislativa. 

 
Quanto a iniciativa, não vislumbramos nenhum 

obstáculo de natureza legal que possa, a nosso ver, impedir 
a regular tramitação da matéria, pois não se encontra a 
mesma entre aquelas relacionadas no Parágrafo único do 
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Art. 63 da Constituição do Estado de iniciativa privativa do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 

 
Também quanto aos aspectos formal e material 

nada há de relevante que possa inibir a apreciação do 
presente Projeto de Lei nº 170/03 pelas Comissões Técnicas 
da Casa, bem como pelo Plenário. 

 
Isto posto, somos pela adoção do seguinte 
 

PARECER N.º 179/2003 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO é pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de 
Lei n.º 170/03. 

 
Sala das Comissões, em  16 de setembro  de 

2003. 
 

ZÉ RAMOS (Presidente) 
REGINALDO ALMEIDA (Relator) 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

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

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 170/03, de autoria do 
ilustre Deputado ROBSON VAILLANT, que visa 
“Instituir a Muqueca Capixaba como o prato típico do 
Espírito Santo e dá outras providências”, foi lido na 
Sessão Ordinária de 18.06.2003 e publicada no Diário do 
Poder  Legislativo de 23.06.2003, à página 11511, recebeu 
parecer técnico pela constitucionalidade e na Comissão de 
Justiça também recebeu parecer pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade. Agora, vem a esta Comissão de 
Finanças para exame e parecer.  
 

Até esta fase nenhuma emenda foi apresentada ao 
Projeto. 
 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Ao examinar o presente Projeto de Lei nº 170/03, 
verificamos que a matéria não carece de uma análise mais 
aprofundada, na âmbito desta Comissão de Finanças, em 
razão de seu inexpressivo impacto econômico-financeiro na 
economia do Estado, se aprovado for pelo Plenário desta 
Casa. 
 

 Entendemos ser a matéria de elevada importância 
cultural por visar incentivar a preservação de uma de nossas 
mais populares tradições culinárias, a Moqueca Capixaba. 
 
 Isto posto, somos pela adoção do seguinte 
 

PARECER N.º 022 /2003 
 
 A COMISSÃO DE  FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 170/2003, de autoria do 
Deputado ROBSON VAILLANT. 
 
 Sala das Comissões, em  15  de outubro  de 
2003. 
 

JOSÉ ESMERALDO (Presidente e Relator) 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 

HELDER SALOMÃO 
CLÁUDIO THIAGO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 
 Parecer n.º 251/2003, da Comissão de Justiça 
pela aprovação da Redação Final do Projeto de Lei n.º 
242/2003, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
95/2003, que visa a promover a liquidação e extinção de 
empresas públicas do Estado. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, pela ordem! 
Requeiro a V.Ex.ª dispensa dos interstícios regimentais e 
publicação do Parecer n.º 251/03, para que a Redação Final 
que acaba de ser lida seja incluída na Ordem do Dia da 
presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  É regimental, mas depende de apoiamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.° 312/2003, de autoria 

do Deputado Gilson Amaro, que “dispõe sobre a 
destinação dos veículos apreendidos nos postos policiais 
do Estado do Espírito Santo”. 

Em 22 de setembro do corrente ano, a Mesa 
Diretora desta Casa de Leis, proferiu despacho devolvendo 
a proposição ao autor com base no art. 136, do Regimento 
Interno, por infringência dos artigos 63, Parágrafo Único, 
III a 91 V da Constituição Estadual. 
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 O autor interpôs recurso que foi admitido, sendo a 
proposição remetida a essa Comissão para obter Parecer 
sobre a decisão da Mesa Diretora. 

 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A presente proposição apresentada pelo Deputado 

Gilson Amaro, estabelece a destinação a ser dada aos 
veículos apreendidos nos postos policiais do Estado de 
Espírito Santo que não tiverem sua situação regularizada no 
prazo de seis meses. 
 

Assim sendo, levando-se consideração o inegável 
mérito da propositura sob análise, e o interesse social e 
público regulado pela mesma: 
 

Assim, diante da relevância da matéria, propomos 
aos ilustres pares, membros desta Comissão, a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N° 253/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO DO DESPACHO DA MESA referente ao 
PROJETO DE LEI N° 312/2003, de autoria do 
DEPUTADO GILSON AMARO,  que  estabelece a 
destinação a ser dada aos veículos apreendidos nos postos 
policiais do Estado do Espírito Santo que não tiverem sua 
situação regularizada no prazo de seis meses. 
 
 Sala das Comissões, em 14 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

HERALDO MUSSO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

CLÁUDIO THIAGO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

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

 
 
 Parecer n.º 254/2003, da Comissão de Justiça, 
pela aprovação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 16/2003, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 101/2003, que extingue a Loteres e 
revoga leis que dispõe sobre a autarquia. 
 

O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, pela ordem! 
Requeiro a V.Ex.ª dispensa dos interstícios regimentais e 
publicação do Parecer n.º 254/03, para que a Redação Final 
que acaba de ser lida seja incluída na Ordem do Dia da 
presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  É regimental, mas depende de apoiamento do Plenário. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO Nº 160/2003 
 

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

Os Deputados infra assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUEREM a Vossa 
Excelência REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de 
Lei nº 232/2003, de sua autoria do Deputado César 
Colnago, que Concede título de cidadão espírito-santense 
ao Sr. Mário Magalhães Chaves. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 14 de 
outubro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 

ZÉ RAMOS 
Deputado Estadual 
FÁTIMA COUZI 

Deputada Estadual 
JOSÉ TASSO ANDRADE 

Deputado Estadual 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual 
 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o requerimento de urgência nº 160/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê:  
 

REQUERIMENTO N.º 156/2003. 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, REQUER a vossa Excelência 
regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 383/2003, 
de sua autoria, que concede ao Sr, Alandino Pirre o Título 
de Cidadão Espírito- Santense. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 de 

outubro de 2003. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual- PT/ES 

BRICE BRAGATO 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o requerimento de urgência nº 156/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 157/2003 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa Excelência 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 380/2003, 
de autoria do Governador do Estado, que solicita 
autorização para abertura de Crédito Especial para atender 
ao Programa de Transporte Escolar, reformar a Escola Oral 
e Auditiva de Vitória e a contra partida do Estado na 
construção do Centro de Capacitação e Pesquisa do Ensino 
Fundamental em Cachoeiro de Itapemirim. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
outubro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual- PSDB 

Líder do Governo 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o requerimento de urgência nº 157/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 158/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado infra assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa Excelência 
Regime de Urgência para o projeto de Lei nº 353/2003, 
de autoria do Governador do Estado que solicita 
autorização para assumir junto a União a dívida relativa à 
carteira de crédito imobiliário da COHAB. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 

outubro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual- PSDB 

Líder do governo 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o requerimento de urgência nº 158/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 159/2003 

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

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativa regimentais, REQUER a Vossa Excelência 
Regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 379/2003, 
de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei nº 
7001/2001, que dispões sobre taxas. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 

outubro de 2003. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual- PSDB 

Líder do Governo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o requerimento de urgência nº 159/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 161/2003. 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Lei nº 123/2003, de sua autoria, que 
Declara de Utilidade Pública o Centro de Evangelismo e 
Missões da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, de 
Cariacica. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
Vitória/ES, 14 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento de urgência nº 161/03, que 
acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Resolução nº 175/03, de 
autoria da Deputada Janete de Sá, tem como objetivo 
““dispor sobre a aquisição de aparelho médico e 
medicamentos para o serviço médico desta Casa de 
Leis.” 
 A Mesa Diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição ao autor inquinando-o manifestamente 
inconstitucional, a teor do que dispõe o art. 136, VIII, do 
Regimento Interno, e infringência do art. 17, IX do 
Regimento Interno. 
 O autor interpôs recurso que foi admitido, sendo a 
proposição remetida a essa Comissão para obter Parecer 
sobre a decisão da Mesa Diretora. A presente matéria após 
relatada, recebeu o parecer, pela Rejeição do Despacho do 
Presidente. 
 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O presente Projeto de Resolução nº 175/03, de 
autoria da Deputada Janete de Sá, tem como objetivo 
“dispor sobre a aquisição de aparelho desfibrilador 
externo automático para o serviço médico desta Casa de 
Leis, e medicamentos utilizados em casos de 
emergências. 
 A matéria ora apresentada é de grande relevância, 
vez que o Ministério da Saúde determina que empresas ou 
locais que tenham mais de trezentos servidores é 
aconselhado o uso do referido aparelho que é atualmente 
tido como grande salvador de vidas. 
 A Constituição Estadual, art. 164, XI, é clara 
quando estabelece que é atribuição do Estado desenvolver 
programa estadual de saúde, objetivando garantir a saúde e 
a vida dos trabalhadores, através de adoção de medidas que 
visem a eliminação de riscos, doenças profissionais e do 
trabalho. 
 Entretanto, o Regimento Interno da Casa, veda tal 
iniciativa consoante o que determina o art. 17, IX, da 
Resolução 1600/1991, quando preceitua que compete à 
Mesa, propor Projeto de Resolução, nos termos do art. 56, 
da Constituição Estadual, quando se refere a organização 
administrativa. 
 Assim sendo, cumpre sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 
 

PARECER Nº 195/2003. 
 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
Manutenção do despacho denegatório da Mesa 
Diretora, referente ao Projeto de Resolução nº 175/03, de 
autoria da Deputada Janete Sá, e consequentemente pela 
sua inconstitucionalidade e ilegalidade. 
 

 Sala das Comissões, em 23 setembro de 2003. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
BRICE BRAGATO 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
–  Em votação o Parecer nº 195/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.  (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei nº 269/03, de autoria da 
Deputada Suely Vidigal visa “alterar disposição de Lei nº 
5.245/96 que trata da composição do Conselho de 
Avaliação do FUNDAP-CAP/FUNDAP.”. 
 A mesa diretora proferiu despacho devolvendo a 
proposição ao autor inquinando-o manifestamente 
inconstitucional, a teor do que dispõe o art. 136, inciso 
VIII, do Regimento Interno, e infrigência do art. 63, 
Parágrafo único, inciso III e art. 91, inciso V da 
Constituição Estadual, em 26/08/03. 
 Inconformada, a autora interpôs recurso, 
tempestivamente, com embasamento no que dispõe o art. 
136, Parágrafo único do Regimento Interno, (Resolução 
1600/91), sendo deferido o pleito. A seguir a proposição foi 
remetida a essa Comissão para obter Parecer sobre a 
decisão da Mesa Diretora, recebendo parecer do Vencido 
sob o nº 218, pela Manutenção do Despacho da Mesa, no 
dia 01/09/03. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A presente propositura de autoria da Deputada 
Suely Vidigal visa “alterar disposição de Lei nº 5.245/96, 
que trata da composição do Conselho de Avaliação do 
FUNDAP – CAP/FUNDAP.”. 
 Em observância ao art. 4º do referido projeto, a 
matéria ali tratada versa sobre organização administrativa 
e pessoal da Administração do Poder executivo, disposto no 
art. 63, Parágrafo único, inciso III, da Carta Estadual, cuja 
competência privativa do Senhor Governador do Estado. 
 Dessa forma, por ser a matéria em análise, de 
competência privativa do Poder Executivo, o Poder 
Legislativo sofre limitações ao seu poder de emendar ou 
alterar os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. 
 Analisando ainda, a citada propositura encontra-
se dentre aquelas elencadas no disposto do art. 91, inciso V 
da Constituição Estadual dispondo sobre prerrogativas do 
Senhor Governador do Estado. 
 Vale ressaltar, que há entendimento do Supremo 
Tribunal Federal que “o poder de emendar é corolário do 
poder de iniciativa”, de modo que não poderia propor 
emenda quem não poderia propor o principal. 
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 Diante o exposto, cumpre sugerir aos membros 
desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER DO VENCIDO Nº 218/03 
 

 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público Redação é pela MANUTENÇÃO DO 
DESPACHO DA MESA, Projeto de Lei nº 269/03. 
 
 Sala das Comissões, em 30 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

REGINALDO ALMEIDA (contra) 
EUCLÉRIO SAMPAIO (contra) 
ROBSON VAILLANT (contra) 

BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 218/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 301/03, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, dispõe sobre cessão dos 
espaços públicos para eventos e dá outras providências. 
 A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório 
por infringência ao Art. 136. I do Regimento Interno e do 
Art. 63 Parágrafo único e Art. 91, V da Constituição 
Estadual. O autor interpôs recurso na Comissão de 
Constituição e Justiça que foi deferido em 09/09/2003. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria em análise objetiva obrigar o Poder 
Executivo através da Secretaria de Estado da Cultura e da 
Educação, a ceder os espaços públicos, nos dias disponíveis 
às entidades filantrópicas, sindicatos, partidos políticos, 
igrejas, organizações não governamentais, dentre outras, 
para realização de eventos fechados ou abertos ao públicos 
em geral, que não atentem contra a ordem e os bons 
costumes. 
 A entidade interessada deverá formular um 
requerimento solicitando a reserva do espaço, contendo a 
data, o horário, a finalidade do evento e a assinatura de um 
termo de responsabilidade, visando resguardar a integridade 
do patrimônio público. 
 A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório 
por infringência ao Art. 136, I do Regimento Interno e do 
Art. 63 Parágrafo único e Art. 91, V da Constituição 
Estadual. O autor interpôs recurso na Comissão de 
Constituição e Justiça que foi deferido em 09/09/2003. 

 Segundo leciona Hely Lopes Meirelles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, a cessão de uso é a transferência 
gratuita da posse de um bem público a fim de que o 
cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 
respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. È ato 
de colaboração entre repartições públicas, em que aquela 
que tem bens desnecessários ou necessários cede o uso a 
outra que deles está precisando, conforme preceitua o 
Decreto-lei 9.760/46, em seus artigos 64 e 125, in verbis: 
 “Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados 
em serviços públicos poderão, qualquer que seja a sua 
natureza, ser alugados, aforados ou cedidos.” 
 “Art. 125. Por ato do Governo, e a seu critério, 
poderão ser cedidos, gratuitamente ou em condições 
especiais, sob qualquer dos regimes previstos neste 
Decreto-lei, imóveis da União aos Estados, aos Municípios, 
a entidades educacionais, culturais ou de finalidades sociais 
e, em se tratando de aproveitamento econômico de interesse 
nacional, que mereça tal favor, a pessoa física ou jurídica.” 
 As legislações estaduais em vigor estabelece que 
o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais e outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 
 O art. 185, §§ 2º e 3º da Carta Maior Estadual 
assim prescrevem: 

 
“Art. 185. O Poder Público fomentará 
práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, 
observados os princípios estabelecidos 
na Constituição Federal. 
 
§ 2º O Poder Público incentivará o 
lazer como forma de promoção social e 
assegurará a utilização criativa do 
tempo de descanso, mediante oferta de 
espaço públicos para fins de recreação 
e execução de programas culturais e de 
projetos turísticos intermunicipais. 
 
§ 3º Fica assegurada a participação 
democrática na formulação e 
acompanhamento da política estadual 
do desporto e lazer.” 

 
 A função típica do legislativo é elaborar aprovar 
leis, bem como fiscalizar os atos do Poder Executivo mas 
também exerce suas funções atípicas, que é legislar sobre 
materiais de cunho autorizativo, conforme preceitua o art. 
66 da Carta Estadual, in verbis: 
 

“Art. 66. Concluída a votação de um 
projeto, a Assembléia Legislativa o 
enviará ao Governador do Estado que 
aquiescendo, o sancionará. 

 
 Ante as razões expostas, salientamos ainda que os 
bens públicos embora tendo como destinação um fim 
específico, a sua utilização é regulamentada por lei para uso 
comum do povo, conforme citamos acima a legislação 
federal pertinente à matéria. 
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PARECER Nº 240/03 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO,  é pela 
rejeição do despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
Projeto de Lei nº 301/03, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio e pela tramitação regimental da matéria. 
 
 Sala das Comissões, em 07 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

BRICE BRAGATO  
ROBSON VAILLANT 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

HERALDO MUSSO 
 

 O SR. PRESIDENTE –(CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 240/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 Trata o presente Projeto de Lei nº 260/03, de 
autoria do Senhor Deputado Gilson Gomes, de tornar 
obrigatório, para empresas locadoras de veículos sediadas 
no Estado do Espírito Santo, o emplacamento de seus 
veículos automotores perante o DETRAN-ES. Foi 
protocolizado e lido na sessão ordinária, respectivamente, 
nos dias 18 e 26 de agosto de 2003. 
 Na sessão ordinária suso indicada, o projeto 
recebeu despacho, do Sr. Presidente desta Augusta Casa de 
Leis, devolvendo-o ao seu autor. por alegação de 
infrigência do disposto no art. 63, parágrafo único, inciso 
III, e art. 91, inciso V, da Constituição Estadual. 
 Tempestivamente, a referida decisão de 
devolução do projeto sofreu recurso, por parte da Autora da 
proposição, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 
136, do Regimento Interno (Resolução 1600/91). Após, no 
dia 04 de setembro do corrente ano, foi distribuída a esta 
Comissão para exame e parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei ora em análise, de autoria do 
Senhor Deputado Gilson Gomes, tem por objetivo 
condicionar o registro de ato constitutivo de empresa 
locadora de veículo automotor à prévia apresentação de 
registro de propriedade de seus respectivos veículos 
automotores com emplacamento devidamente feito e 
regularizado no DETRAN do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências correlatas, em especial, vinculando o 
seu cumprimento pelas ditas empresas – comprovado por 

certidão exarada pelo DETRAN-ES – à participação em 
licitação pública estadual. 
 Por seu turno, o honrado despacho do Senhor 
Presidente da Assembléia Legislativa impediu o 
prosseguimento legislativo do projeto – devolvendo-o ao 
seu autor, por considerá-lo inconstitucional diante da 
argumentação de tratar-se de matéria (organização 
administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo) de competência legislativa privativa do Senhor 
Governador, conforme dispõe o art. 63, parágrafo único, 
inciso III, da Constituição Estadual.  In verbis: 
 

“ Art. 63.  Omissis 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
 
III – organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo,” (marcamos) 
 

 Destarte, o método técnico adequado, para avaliar 
e identificar,  in casu, possível inconstitucionalidade formal 
do Projeto de Lei nº 260/03, revela-se tão simplesmente 
com o procedimento de isolamento e cognição de seu 
objeto (condicionar o registro de ato constitutivo de 
empresa locadora de veículo automotor à prévia 
apresentação de registro de propriedade de seus 
respectivos veículos automotores com emplacamento, 
devidamente feito e regularizado no DETRAN do Estado do 
Espírito Santo), em outros termos, se tal objeto convergir 
diretamente para a “organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo”, o projeto será 
inconstitucional por erro essencial de forma; contudo, se 
convergir para fim diverso, ele será válido quanto a 
legitimação de sua autoria. 

Pois bem, a resposta é inequívoca no sentido de 
afastar a fundamentação de inconstitucionalidade formal 
baseada no art. 63, parágrafo único, inciso III, da 
Constituição Estadual, haja vista não ser as empresas 
locadora de veículo automotor órgão do Poder Executivo do 
Estado, muito pelo contrário, são as mesmas pessoas 
jurídicas de direito privado; bem como, seus empregados 
não estão dispostos nos quadros de pessoal da 
administração pública estadual e nem percebem seus 
salários pelo erário do Estado. 
 Avançando, não encontramos sustentação para 
possível argumentação de que a inconstitucionalidade 
formal, por ingerência da iniciativa legislativa do 
Governador do Estado, apresenta-se no contexto fático de: 
(A) versar sobre condicionante para a participação de 
licitação pública estadual e (B) conferir atribuição nova ao 
DETRAN-ES para passar a exarar certidão. 
 Quanto aos quesitos acima relacionados, mais 
uma vez, demonstram-se descabidos, pois o requisito para 
participar de licitação recai sobre a iniciativa privada 
(empresas locadora de veículo automotor) e não impede ou 
cria obstáculos para o pleno exercício licitatório. Por seu 
momento, o fornecimento de certidão é mera atribuição 
inerente a qualquer repartição pública, dessarte não se trata 
de atribuição nova ou abusiva, ou seja, mesmo  que o texto 
do projeto não se referisse à indicada certidão de 
emplacamento de veículos, as empresas certamente iriam 
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pleiteá-las para efeito de comprovar o atendimento da 
decorrente disposição legal, e o DETRAN-ES teria que 
exará-las. 
 Neste mister, na especificação do caso e por não 
convergir a pretensão normativa para a “organização 
administrativa e pessoal da administração do Poder 
Executivo, projeto de lei nº 260/03, de autoria do Senhor 
Deputado Gilson Gomes, é material e formalmente 
constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa, 
desta forma, decai, in totum, a fundamentação do honrado 
despacho do Senhor Presidente que o devolveu ao seu 
autor. 
 Ex positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER Nº 233/03 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO do despacho da Mesa Diretora, que gravou 
como inconstitucional o Projeto de Lei nº 260/03 de 
autoria do Senhor Deputado Gilson Gomes. 
 
 Sala das Comissões, em 07 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
ROBSON VAILLANT – Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

HERALDO MUSSO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

BRICE BRAGATO 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 233/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

  O Presente Projeto de Lei nº 299/03, de autoria 
do ilustre Deputado Euclério Sampaio, objetiva tornar 
obrigatório às empresas prestadoras de serviços de telefonia 
fixa armazenar em suas bases de dados registros de ligações 
locais efetuadas e recebidas por todos os telefones fixos 
ativos instalados na circunscrição do Estado, por um prazo 
mínimo de 365 dias. 
 A matéria foi apresentada na sessão ordinária de 
03 de setembro de 2003, tendo sido devolvida ao autor com 
base no inc. I, do art. 136,  do Regimento Interno sob 
alegação de infringência ao inc IV,  do  art. 22,  da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Inconformado com a decisão prolatada o autor 
recorre com arrimo nas disposições regimentais, contidas 
no parágrafo único, do art. 136, do Regimento Interno. 
Existe no rosto do Projeto de Lei o deferimento do recurso 
interposto pelo autor, e também às folhas 12 existe 

assentamento do Diretor Legislativo junto a Mesa Diretora, 
dando conta, que houve, tempestivamente, recurso 
regimental do autor contra o despacho denegatório do 
Presidente da Mesa Diretora, para que a matéria viesse a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, para exame de sua admissibilidade. 

A Comissão de Justiça designa-me Relator para 
emissão de parecer, verificando, contudo, se a iniciativa da 
matéria está elencada dentre aquelas cuja competência 
privativa seja do Chefe do Poder Executivo ou de 
competência legiferante do Estado. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Verifica-se que a matéria proposta pelo Deputado 
Euclério Sampaio, a primeira vista poderia parecer, se 
procedido um exame meramente superficial, que fosse 
matéria flagrantemente inconstitucional tendo em vista o 
suporte jurídico buscado pela Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa que elencou no rosto da proposta legislativa, PL 
299/03, que se trata de matéria cuja competência é privativa 
da União, inc. IV, art. 22,  da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

Sabemos que a Proposição em comento não está 
elencadas como competência privativa do Governador do 
Estado, qual seja, daquelas previstas no Parágrafo único do 
art. 63, da Constituição Estadual. 
 E, examinado-a com maior profundidade, 
constata-se que a mesma se insere no campo da explicitação 
legal pela qual optou o legislador, haja vista que a norma 
legislada encontra agasalho nas disposições Constitucionais 
Federal contidas no parágrafo único do art. 22 da Carta da 
República, que dispõe o permissivo jurídico legal onde os 
Estados poderão legislar sobre questões específicas das 
matéria relacionadas neste artigo, e esta delegação não é 
inovação histórica, encontra precedente na Carta de 1937, 
bem assentada no seu art. 17. 
 Logo, a recepção histórica de precedentes desta 
magnitude levam ao legislador estadual, em razão do 
preceito a pontuar que a competência legislativa privativa 
da União estende-se, também aos Estados-membros, não 
podendo, contudo, os Estados legislarem a respeito de 
assuntos genéricos, pois sabemos que não é toda e qualquer 
matéria que deverá ser alvo da atividade legiferante 
estadual na hipótese aqui levantada. 
 Ora, a doutrina tem assentado que a competência 
da União para legislar sobre normas gerais, nelas incluindo 
a telecomunicações, não exclui a competência suplementar 
do Estado, dentro de uma inovação terminológica 
suplementar, pois o direito constitucional pátrio não é 
estático, mas dinâmico que possa permitir aos Estado-
membros pormenorizem, sem  arbitrariedades, as normas 
vinculadas à prerrogativa da União, quando esta deixa de 
fazê-lo, sujeitando-se à luz de requisitos razoáveis e 
justificáveis do bom direito estabelecendo as condições de 
sua aplicação. 

Dessome-se que é o mesmo diploma pátrio que 
agasalha o permissivo constitucional, quando pontua que 
inexistindo lei federal disciplinando a matéria em foco os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender as suas peculiaridades regionais. E mais, se 
porventura vier mais tarde existir lei federal dispondo sobre 
o mês tema, a superveniência de lei federal sobre normas 
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gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for 
contrário. 
 Assim, podemos afirmar que diz-se supletiva a 
competência exercida para preencher vazios normativos 
federal tendo em vista as peculiaridades dos Estados,  art. 
24, inc. V, §§ 2º, 3º e 4º, CRFB. Na hipótese de a União 
abster-se, não expedindo normas gerais, só resta aos Estado 
exercitarem, com plenitude, o poder-dever que a 
Constituição lhes outorga, a fim de atender suas 
peculiaridades. Nesse mister, legislarão em causa própria, 
disciplinando essas matérias, suprindo no que se afigurar 
estritamente necessário às normas gerais faltantes. 

Tal competência legislativa plena, irrogada a 
ordens jurídicas parciais com fito de completar vazios 
normativos, provenientes da omissão ou da falta de normas 
gerais, restringe-se no âmbito territorial dos Estados. Não 
abrange outras ordenações estaduais, nem se dissemina por 
todo o território pátrio. Isto é cinge-se a circunscrição 
territorial do Estado em que foi editada. O Estado do Rio 
Grande do Sul e o Estado de Pernambuco tem se valido de 
tal prerrogativa. 
 A União neste caso detém é a competência 
primária para expedir normas gerais. É conatural a 
prevalência da lei ordinária federal sobre a estadual. Caso a 
normatividade do Estado estabeleça-se em sentido contrário 
à ação legiferante da União, ocorrerá no caso a suspensão 
dos efeitos de seu diploma legal editado. 
 É bom que seja ressaltado que a lei aqui não está 
vinculada a telecomunicações, mas ao direito do 
consumidor vinculado às relações de consumo. (Inc. V, art. 
24 CRFB). Logo o Estado detém competência 
legiferante. 
 Sendo o Legislativo o Poder constituído cuja 
função é a de auscultar os reclamos da sociedade e, 
sobretudo, tendo o parlamentar detectado a necessidade de 
correção e adequação da norma positivada ao direito, 
quando se opera a sua aplicação como regra de conduta -  o 
que sob ótica de Hans Kelsen, é que perfaz verdadeiramente 
o significado do direito em si – justifica-se cabalmente a 
proposta nos termos exato em que se encontra redigida. 
 Esclareça-se que se está legislando 
supletivamente. 

Há por parte do Legislativo a necessidade de 
tomar contato com a realidade social e com os valores 
objetivos vigentes, buscando analisar as normas em sua 
estrutura lógica, sem olvidar o dinamismo jurídico,  
abrangendo, sempre que possível, de modo direto, a riqueza 
e o imprevisto da vida cotidiana, evitando controvérsias, 
procurando apontar, ao lado dos aspectos teóricos, das 
soluções práticas e das soluções jurisprudenciais. A boa lei, 
ou a boa norma é fator de pacificação social, também. 

Esta Legislação que ora se propõe resulta da 
observação percuciente do legislador, consagrado neste 
trabalho de elaboração teórico-prática, envolvendo um 
processo de reflexão alcançando quando se buscou ter como 
escopo vencer desafios da inflexibilidade dogmática, 
interpretando a lei que disciplina a matéria mediante uma 
operação lógico-valorativa, em razão da constante luta entre 
a realidade a conformar e a lei. 
 Diante das razões expostas, examinando a questão 
da admissibilidade da proposição, mediante o 
entendimento,  a priori, da prevalência do caráter 
constitucional do Projeto de Lei nº 299/2003 e da sua 
regular tramitação, à luz das vedações estabelecidas  no art. 

136, do Regimento Interno da Casa, apontada como 
manifestamente inconstitucional, porque tratar-se-ia de 
competência privativa da União, somos pelo conhecimento 
e provimento do recurso regimental ora interposto e pela 
adoção do seguinte Parecer: 
 

PARECER Nº 230/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO e pela 
rejeição do despacho do Presidente, que negou tramitação 
do Projeto de Lei nº 299/2003, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 Sala “Rui Barbosa”, 07 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
ROBSON VAILLANT – Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 230/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 314/2003, de autoria 
do Deputado Robson Vaillant cria o Sistema de Informação 
Balística Informatizado, visando a regulamentação da 
identificação, o controle, o rastreamento e o registro de 
imagens de todas as armas no Estado do Espírito Santo. 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 110 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 1600/91, a 
proposição foi lida na sessão do dia 22 de setembro e 
recebeu despacho denegatório da Mesa por infringir os 
artigos 136, inciso VIII, do Regimento Interno e 63, 
parágrafo único, incisos III, VI e 91, V, da Constituição 
Estadual. O autor, em seguida interpôs recurso que foi 
deferido pela Mesa. O projeto foi encaminhado a esta 
Comissão para exame e parecer, na forma do artigo 40 do 
Regimento Interno. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Trata-se de Projeto de Lei de grande relevância 
social na área da segurança pública, pois se observa que o 
autor tem o interesse em criar mecanismos que asseguram 
uma regulamentação e um controle de informações sobre o 
registro de imagens de armas de fogo no Estado do Espírito 
Santo. 
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 De acordo com informações da Diretoria 
Legislativa de Documentação e Informação – DLDI – não 
existem normas em vigor correlatas com a presente 
proposição. Isto demonstra a grande necessidade de criar 
estes mecanismos para assegurar maior transparência e 
credibilidade ao trabalho dos agentes públicos da segurança 
pública. 
 Face ao exposto esta Relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 226/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
Projeto de Lei 314/03, de autoria do Deputado Robson 
Vaillant. 
 
 Sala das Comissões, 07 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente (Contra) 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

BRICE BRAGATO (Contra) 
HERALDO MUSSO 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 226/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados .(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 315/2003, de autoria 
do Deputado Cláudio Thiago dispõe sobre os estágios de 
ensino médio profissionalizante e superior no Estado do 
Espírito Santo. 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 110 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 1600/91, a 
proposição foi lida na sessão do dia 22 de setembro e 
recebeu despacho denegatório da Mesa por infringir o 
artigo 136, inciso I, do Regimento Interno e por ser 
considerada matéria de competência da União, legislar 
sobre educação (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal. 
O autor, em seguida interpôs recurso que foi deferido pela 
Mesa. O projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame e parecer, na forma do artigo 40 do Regimento 
Interno. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR  
 
 Trata-se de Projeto de Lei de grande relevância 
social, pois se observa que o autor não está querendo 
invadir competência da União, mas normalizar uma prática 
que tem prejudicado e muito os estudantes. A jornada dos 

estagiários está incompatível e inadequado para estrutura 
curricular do aluno. O autor da matéria inclusive procura, 
em sua proposição, trazer uma luz na relação do instituto do 
estágio, criando até mecanismos de punição às empresas 
que desrespeitarem à legislação e abusarem nas relações 
empresa-estágio. 
 Face ao exposto esta Relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 225/2003 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
rejeição ao despacho denegatório da Mesa Diretora ao 
Projeto de Lei 315/03, de autoria do Deputado Cláudio 
Thiago. 
 
 Sala das Comissões, 07 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

ROBSON VAILLANT 
HERALDO MUSSO  

REGINALDO ALMEIDA 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

BRICE BRAGATO 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 225/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei Ordinária nº 304/03, de autoria 
do Deputado Marcelo Santos, objetiva instituir o Conselho 
Estadual de Segurança na Rede de Ensino do Estado do 
Espírito Santo (CESREES). 
 A matéria foi protocolada no dia 03 de setembro 
do corrente, indo a expediente na sessão do dia 09 de 
setembro, oportunidade na qual foi devolvido ao autor por 
infringência aos arts. 63, parágrafo único, III, VI e 91, V da 
Constituição Estadual. 
 O autor recorreu da decisão, motivo pelo qual o 
presente se encontra nesta Comissão de Justiça, para exame 
e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei Ordinária nº 304/03, de autoria 
do Deputado Marcelo Santos, objetiva criar o Conselho 
Estadual de Segurança nas Escolas da Rede de Ensino do 
Estado – CESREES, composta por representantes da 
Secretaria de Estado da Educação e Esporte, do Ministério 
Público Estadual, Secretaria de Estado da Justiça, Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, Conselho Tutelar do 
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Espírito Santo, Sindicato dos Professores do Espírito Santo, 
Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil. 
 O Conselho será voltado para a prevenção da 
violência contra alunos e educadores da Rede de Ensino do 
Estado. As medidas preventivas serão adotadas pelos 
órgãos competentes que poderão consistir dentre outras 
providências, até o afastamento ou transferências 
preventiva do aluno e do educador. 
 O art. 124 da Carta Maior Estadual e parágrafo 
único assim prescrevem: 

 
“Art. 124. A Segurança 

Pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, consiste em 
garantir às pessoas o pleno 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. 

 
 No Capítulo II da Carta da República, que versa 
sobre direitos sociais, assim dispõem os arts. 6º e 7º, XXII. 

 
“Art. 6º. São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 

“Art. 7º. São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

XXII – redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de 
norma de saúde, higiene e segurança”. 

 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Federal nº 8.069/90, assim prescreve em seu art. 86, in 
verbis: 

 
“Art. 86. A política de 

atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um 
conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 

 
 A matéria em foco é de cunho autorizativo, mas é 
pertinente vez que o Deputado legislador pretende com tal 
iniciativa, amenizar os problemas da violência nas escolas 
do Estado. 
 Ante as razões elencadas, somos pela adoção do 
seguinte: 
 

PARECER DO VENCIDO Nº 214/2003 
 

 A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação é pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DA MESA, PL nº 304/03. 
 
 Sala das Comissões, em 30 de setembro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
REGINALDO ALMEIDA – Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
BRICE BRAGATO (Contra) 

HERALDO MUSSO 
 

 O SR .PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 214/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Resolução nº 287/2003, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, dispõe sobre a 
criação da “Carta Cidadão”. 
 Esta proposição recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora por ter infringido os artigos 17, inciso IX, e 
136, III, do Regimento Interno. O autor recorreu, e a 
proposta foi encaminhada a esta Comissão para análise. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Trata-se de Projeto de Resolução de grande 
relevância na área social, pois cria mecanismo para que o 
cidadão possa manter uma relação mais próximo com seus 
representantes e ainda sugerir e debater idéias. 
 Acolho portanto o Projeto, pelo seu relevante 
interesse social. Por isso o considero absolutamente 
compatível com as normas legais e constitucionais em vigor 
 Face ao exposto esta relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 235/2003 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
REJEIÇÃO DO DESPACHO denegatório da Mesa 
Diretora. 
 
 Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2003. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente  
EUCLÉRIO SAMPAIO – Relator 

BRICE BRAGATO – Contra 
ROBSON VAILLANT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

HERALDO MUSSO 
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 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Parecer nº 235/03, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
INDICAÇÃO Nº 122/2003 

 
Indicação a que se segue com o objetivo da 
execução da obra de reforma e ampliação da 
Escola Estadual de Estudo médio e Fundamental 
do município de Alegre/ES. 

 
 A Deputada que subscreve, com fundamento nos 
art. 134 – VIII e 167 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a seguinte indicação: 
 

Assembléia Legislativa do Espírito Santo, por 
proposição da Deputada Fátima Couzi, solicita a 
execução da obra de reforma e ampliação da Escola 
Estadual de Estudo Médio e Fundamental – EEEF 
“Professor Lellis” no município de Alegre/ES. 
 
 Sala das Sessões, 15 de julho de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual  

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente Indicação, tem por objetivo, a 

execução da obra de reforma e ampliação da Escola 
Estadual de Estudo Médio e Fundamental – EEEF 
“Professor Lellis”, no município de Alegre/ES, obra que 
vem adequar as necessidades dos alunos, facilitando o 
acesso as salas de aula, melhorando a infra-estrutura básica 
do prédio, pois a escola se encontra em precárias condições, 
podendo provocar acidentes graves, colocando em risco a 
vida dos alunos. 
 Tal indicação, vem ao encontro do anseio de toda 
comunidade local, principalmente dos alunos do ensino 
fundamental do município de Alegre/ES. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão a Indicação nº 122/03, que acaba de ser 
lida. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

INDICAÇÃO Nº 123/2003 
 
 A Deputada que subscreve, com fundamento nos 
art. 134 – VIII e 167 do Regimento Interno da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo a seguinte indicação: 
 

Assembléia Legislativa do Espírito Santo, por 
proposição da Deputada Fátima Couzi, solicita a criação 
do “Serviço de atendimento e tratamento da 
endometriose” conforme sugestão: 
 

Ementa: Institui o serviço de atendimento e 
tratamento da endometriose, na forma que 
menciona. 

 
 Art. 1º Institui o Serviço de Atendimento e 
Tratamento da Endometriose nas unidades hospitalares 
públicas do Estado do Espírito Santo, inclusive nas 
unidades que atendem aos servidores estaduais civis e 
militares. 
 
 Art. 2º O atendimento consistirá no acolhimento 
preferencial de casais que necessitam de tratamento de 
reprodução assistida, inclusive FVI (Fertilização in Vitro) e 
ICSI (Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides), 
Indução à Ovulação e Inseminação Intra Uterina. 
 
 Art. 3º O Poder Executivo implementará, no 
prazo mínimo de 90 (noventa) dias, o presente serviço. 
 
 Art. 4º As fontes de recursos para o serviço ora 
criado serão aquelas disponíveis pelo SUS – Sistema Único 
de Saúde para a referida doença.. 
 

Plenário “Teotônio Vilella”, em 22 de julho de 
2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual  

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente projeto é de grande valor social pois 
visa solucionar um grave problema na saúde pública, a 
Endometriose, doença que acomete as mulheres em idade 
reprodutiva, sendo que um de seus principais sintomas é a 
Infertilidade. 
 A Endometriose, além da infertilidade, tem como 
principal sintoma a dor, às vezes muito forte, na época da 
menstruação, além de dores nas relações sexuais.. 
 Atualmente não há cura para esta doença, no 
entanto a dor e os sintomas dessa doença podem se 
diminuídos se tratados de forma correta. 
 O Projeto visa instituir tratamento para esta 
doença e propiciar às mulheres uma forma de preservar ou 
restaurar a fertilidade, atuando desta forma na saúde física e 
mental das mesmas. 
 Vale ressaltar aos Excelentíssimos Pares que 
aproximadamente um em cada dez casais tem dificuldade 
de engravidar, sendo muito importante a assistência médica 
especializada no presente caso. 
 Os tratamentos de fertilização elencados no 
projeto de lei, como sabemos, são realizados em clínicas 
particulares, tendo um custo muito elevado, alijando, 
infelizmente, a maior parte da população que não dispõe de 
recursos suficientes para realizar tais procedimentos. 
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 Desta forma o Projeto de Lei busca amenizar o 
sofrimento destas pessoas e propiciar tratamento digno para 
a população de baixa renda. 
 Agradecemos o apoio dos nobres parlamentares. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em discussão a Indicação nº 123/03, que acaba de ser 
lida. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 1618/2003 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM 
VERA CRUZ, pela realização do 21º Congresso da 
Mocidade em Cariacica. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM VERA CRUZ, tem sido um instrumento de 
Deus na Evangelização e na Socialização de vidas em nosso 
Estado. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente ROGÉRIO 
DA COSTA, Ministério, Diretoria da Juventude, extensivo 
a todos os membros desta Igreja, à Rua José Antônio da 
Silva, nº 16 - Vera Cruz - Cariacica - ES - CEP: 29150-000. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA - ES, 09 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual - Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1618/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1637/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª., após ouvido 
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis, de um 

VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o povo espírito-
santense e, em especial, com o SINDSAÚDE-ES 
(Sindicato dos Servidores da Saúde no Estado do 
Espírito Santo), através de seu Secretário de Organização e 
Estrutura Administrativa, o Ilmº Sr. DOMINGOS 
CORDEIRO FRANÇA pela posse da Nova Diretoria. 
 Queremos parabenizar a nova Diretoria desejando 
sucesso e muitas realizações: Domingos Cordeiro França, 
Luceni Gomes de Novaes, Valdecir Gomes Nascimento, 
Alcides Rogério Norato, Eliane Mauro Pinheiro, 
Sebastiana Mauro, Amarildo Catrinque Peçanha, Rita 
de Cássia Olímpio, Antonio Carlos Sales Batista, Geiza 
Pinheiro Quaresma, Ariston Rodrigues da S. Júnior, 
Carmezina dos Santos, Daniel Pereira da Silva, 
Elizabeth Pinto Reis, Fábio Luciano Corrêa da Silva, 
Humberto Damião de Souza, Katia Cilene dos Santos, 
Luci de Oliveira da Silva, Maria da Penha D'Affonseca 
Monteiro, Paulo Henrique Nunes, Sônia Regina G. de 
Souza e Walter Alves de Oliveira. 
 Requer portanto que, da decisão soberana deste 
Poder, seja dado conhecimento ao Ilmº. Secretário de Org. e 
Est. Adm., Sr. DOMINGOS CORDEIRO FRANÇA, no 
seguinte endereço: Av. Princesa Isabel - 599 - Ed. Março - 
8º Andar - Centro, Vitória - ES, CEP: 29010-360. 
 
 Plenário "Teotônio Vilella", em 07 de outubro de 
2003. 
 

CLÁUDIO THIAGO 
Deputado Estadual - PL 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1637/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1638/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual FÁTIMA COUZI, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após 
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis, 
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O 
POVO ESPÍRITOSSANTENSE, e em especial com a 
Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, pelo belo trabalho da Secretária 
Exmª Srª Norma Ayb. 
 Requer ainda que, da manifestação desta Casa, se 
dê ciência a Exmª Srª Norma Ayb, Secretária de Ação 
Social de Cachoeiro de Itapemirim, à Rua 25 de Março, 26 
– Centro – Cachoeiro de Itapemirim – CEP: 29.300-100. 
 
 Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 
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 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1638/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1639/03 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 O DEPUTADO PAULO FOLETTO, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª., ouvido 
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO 
ESPÍRITO SANTENSE, EM ESPECIAL, COM A 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DOS IASD, 
pela realização do XIV Campori dos Desbravadores da 
AES, que será realizado nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro 
do corrente ano, na EDESSA, Bairro Colúmbia, Colatina, 
ES. 
 Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Pr. 
Maurício P. Lima, no seguinte endereço: Av. Carlos 
Moreira Lima nº 1110, Ilha de Monte Belo, Vitória, ES, 
CEP: 29050-650. 
 
 Sala das Sessões, 09 de outubro de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual – PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1639/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1641/03 

 
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 Leis de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO 
ESPÍRITO SANTENSE, EM ESPECIAL, COM A 
SICOOB – Cooperativa Central de Crédito do Espírito 
Santo, pela realização do “Encontro com a Bancada 
Cooperativa Capixaba”, que acontecerá no dia 24 de 
outubro do corrente ano, no salão do Clube Ítalo Brasileiro. 
 A Sicoob Central é uma instituição que reúne 07 
(sete) cooperativa de crédito rural, 02 (duas) de crédito 
mútuo, está presente em 44 (quarenta e quatro) municípios 
do Estado e conta com 26 (vinte e seis) mil associados. 

 Com a realização deste importante encontro com 
a Bancada Cooperativista Capixaba, a Sicoob estará 
apresentando aos parlamentares federais e estaduais, a 
atuação do cooperativismo de crédito em nosso Estado 
buscando também, estreitar os vínculos com o meio político 
a fim de somar esforços, para o desenvolvimento da 
sociedade capixaba.  

Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao 
Exmo. Sr. Bento Venturim, no seguinte endereço: Av. 
Jerônimo Monteiro, 1000 – conj. 1801, Ed. Trade Center, 
Vitória, ES, CEP: 29014-900. 
 
 Sala das Sessões, 10 de outubro de 2003. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1641/03 que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1642/03 

 
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 Leis de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES  AO SRº PEDRO 
GILSON RIGO PELA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
AQUICULTURA E PESCA, NA PESSOA DO GERENTE 
DA SEAP SR. ILTON DOS SANTOS LUIZ. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita ao 
homenageado o teor deste, no seguinte endereço: Av. Nossa 
Senhora dos Navegantes, 495, Centro, Centro Empresarial 
Enseada – Vitória – ES, Cep: 29.050-420. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
outubro de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1642/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 1643/03 
 
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 Leis de 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES  PELO 2º 
SEMINÁRIO DO PROJETO POTENCIALIDADES DO 
ESPÍRITO SANTO, NA PESSOA DO SR. LUCIANO 
VALENÇA.. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita ao 
homenageado o teor deste, no seguinte endereço: Rua José 
Farias, 98, Sala 701, 702, 708 e 709, Edifício Plena Center 
–Barro Vermelho – Vitória – ES, Cep: 29.045-908. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
outubro de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1643/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO N° 1645/2003 
 

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 EXMO. SR. ESTEVÃO 
SILVA MACHADO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM E DEMAIS 
PARTICIPANTES DESTE MOVIMENTO, PELO 
EXCELENTE TRABALHO DESENVOLVIDO EM 
PROL DA CULTURA. 
 ESTA RESTAURAÇÃO TORNA-SE UM 
MARCO PARA O NOSSO MUNICÍPIO, POIS 
RESGATAR A CULTURA É COMO RESGATAR A 
PRÓPRIA IDENTIDADE DE UM POVO. ESTE 
EXEMPLO DEVERIA SER SEGUIDO POR OUTROS 
MUNICÍPIOS, ONDE COM CERTEZA, A GAMA DE 
RIQUEZAS QUE TEMOS POR ESTE IMENSO 
ESTADO, TORNAR-SE-IA AINDA MAIS VIVA NA 
MEMÓRIA DE TODOS. 
 Requer pois, a esta Presidência, que transmita o 
teor deste ao Exmo. Sr. ESTEVÃO SILVA MACHADO, 
Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, no seguinte 
endereço: Rua Coronel Marcondes Souza – Centro – 
Itapemirim-ES – CEP 29330-000. 
 
 Sala das Sessões, 13 de outubro de 2003. 
 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1645/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 1646/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, pela 
realização do 14° Congresso Brasileiro de Transporte e 
Trânsito, nesta Capital. 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 
tem prestado relevantes serviços em prol da qualidade de 
vida e do bem-estar do cidadão capixaba. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Vitória Luiz Paulo 
Velloso Lucas e a Ilma. Sra. Secretária Municipal de 
Transportes e Infra-estrutura Urbana Luciene Maria 
Becacici Esteves Vianna, nos endereços respectivamente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA – Av. 
Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1927 – Bento 
Ferreira – Vitória-ES – CEP 29052-000 e SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRA-
ESTRUTURA URBANA - Av. Marechal Mascarenhas de 
Moraes, n° 1927 – Bento Ferreira – Vitória-ES – CEP 
29052-000 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

Líder do PSC 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1646/03 que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 1647/2003 

 
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 
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povo Espírito-santense pela inauguração, no Município de 
Vitória, da PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA “NENEL 
MIRANDA”, ocorrida no dia 26 de setembro do corrente. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, 
seja dada ciência a sua família, na pessoa da viúva Sra. 
Raquel Avidos Miranda, no seguinte endereço: Rua Carlos 
Eduardo Monteiro de Lemos, n° 81, Edf. Ticiano, apt° 101, 
Jardim da Penha, Vitória-ES – CEP 29060-120. 
 
 Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1647/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 1648/2003 

 
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 CIA. DE 
DANÇAS RADICI CITTÀ DI TORINO, do Município 
de Castelo, pela participação no encontro Internacional dos 
Piemonteses no Mundo na Cidade de Novara e, ainda, pela 
indicação do mesmo, para um estágio com o grupo de 
danças folclóricas piemontesas em Torino. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, 
seja dada ciência à Presidente da Società Italiana di Castello 
– SIC, Sra. Linda Melo, no seguinte endereço: Rua 
Ministro Eurico Sales, n° 227, Baixo Itália, Castelo-ES – 
CEP 29360-000. 
 
 Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1648/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

 
 
 

REQUERIMENTO N° 1649/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado infra assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER  a Vossa Excelência, 
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de 
Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o 
povo Espírito-santense, em especial com o Município de 
BAIXO GUANDÚ – pioneiro na fluoretação das águas, 
na pessoa do seu Prefeito Municipal Sr. José Francisco 
Barros, pela comemoração do CINQÜENTENÁRIO DA 
FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS NA AMÉRICA 
LATINA no dia 22 de outubro do corrente. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, 
seja dada ciência ao mesmo, no seguinte endereço: 
Prefeitura Municipal, Rua Frits Von Lutzow, n° 217, 
Centro – Baixo Guandú-ES – CEP 29730-000. 
 
 Sala das Sessões, em 30 de outubro de 2003. 
 

ANSELMO TOSE 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1649/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO N° 1650/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vem, respeitosamente 
requerer a V. Exa., ouvido o Plenário, a inserção de VOTO 
DE CONGRATULAÇÕES AO POVO DO ESPÍRITO 
SANTO, especialmente à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DIVINO DE SÃO LOURÊNÇO, pela realização da 
CONFERÊNCIA REGIONAL DE INVESTIMENTOS 
AMBIENTAIS, nos dias 18 e 19 de outubro de 2003. 

Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento ao Prefeito Municipal, Edson Dutra Teixeira, 
na Praça 10 de agosto, 10, Centro, Divino de São Lourenço-
ES – CEP 29590-000. 
 
 Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1650/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
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 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 1651/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vem, respeitosamente 
requerer a V. Exa., ouvido o Plenário, a inserção de VOTO 
DE CONGRATULAÇÕES AO POVO DO ESPÍRITO 
SANTO, especialmente ao INSTITUTO ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – 
IEMA, pela realização do I ENCONTRO REGIONAL 
SOBRE A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, no 
dia 21 de outubro de 2003, no auditório do SANEAR na 
cidade de Colatina. 
 Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento ao Diretor Presidente do IEMA, Luiz 
Fernando Schettino, na Rodovia BR 262, Km. O, s/nº, 
Jardim América, Cariacica, ES, CEP: 29140-500. 
 
 Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2003. 
 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 
 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1651/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1653/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, vem, respeitosamente 
requerer a V. Exa., ouvido o Plenário, a inserção de VOTO 
DE CONGRATULAÇÕES AO POVO DO ESPÍRITO 
SANTO, especialmente à SECRETARIA ESPECIAL DE 
AQUICULTURA E PESCA do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento no Estado do Espírito Santo, pela 
realização da CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
AQUICULTURA E PESCA, no dia 17 de outubro de 
2003, no Cine Metrópolis – UFES. 
 Outrossim, requer ainda que do presente seja dado 
conhecimento à SEAP através do Chefe do Escritório da 
SEAP-ES na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 495, 
Centro Empresarial Enseada, Enseada do Suá, Vitória, ES, 
CEP: 29050-420. 
 

 Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2003. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Líder do PSB 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1653/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 1655/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de Leis de um  VOTO DE CONGRATULAÇÕES, 
A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
CENTRAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, pela 
comemoração do seu 8º aniversário de Fundação. 
 A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS CENTRAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, tem 
sido um instrumento de Deus na Evangelização e na 
Socialização de vidas em nosso Estado. 
 Requer ainda que o inteiro conteúdo deste 
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente 
EZEQUIEL DA SILVA, Ministério, extensivo a todos os 
membros desta Igreja. Endereço: IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS CENTRAL CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Pr. Presidente Ezequiel da Silva, Rua 
Joaquim Grechi, nº 06, Vila Rica – Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, CEP: 29301-130. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória-
ES, 13 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1655/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 1656/2003 
 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após 
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste Legislativo 
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com 
o povo espírito-santense e em especial com o  Jornal A 
Tribuna, através de seus diretores abaixo relacionados, 
pelas comemorações do 65º Aniversário de Fundação do 
Diário: 

Diretor de Jornalismo: João Luiz Caser 
Diretor Comercial: Amilton Almeida 
Diretor Comercial/Classificados: Pedro Quiuqui 
Filho 
Diretor de Marketing: José Antônio Neffa 
Diretor Administrativo Financeiro: Isaias Fraga 
Diretor Técnico Industrial: Júlio Vantil 
Diretor Executivo: Luciano Rangel 

 Requer ainda que do presente se dê  
conhecimento à Empresa, no seguinte endereço: Nassau – 
Editora, Rádio e Televisão Ltda – Grupo João Santos -  
Rua Joaquim Plácido da Silva, 225 – Ilha de Santa Maria – 
Vitória-ES, CEP: 29.040-790. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 13 de setembro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1656/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1657/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exa., após ouvido 
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis, de um 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o povo espírito-
santense e, em especial, com o TRE – ES (Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo) através 
dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. 
ADAUTO DIAS TRISTÃO – Presidente do TRE e Dr. 
FREDERICO GUILHERME PIMENTEL – Vice-
Presidente, pelo Projeto “Eleitor do Futuro”. 
 O projeto “ELEITOR DO FUTURO” é de 
relevante importância para as crianças e adolescentes de 
nosso Estado, pois proporcionará às mesmas o direito de 
exercer a cidadania, elegendo o que é prioritário em sua 
região e preparando-as para serem, no futuro, eleitores 

conscientes de seus direitos e cumpridores de seus deveres, 
capazes de transformar a história política do Espírito Santo. 
 Requer portanto que, da decisão soberana deste 
Poder, se dado conhecimento aos Excelentíssimos 
Presidente e Vice-Presidente do TRE, Desembargadores 
ADAUTO DIAS TRISTÃO E FREDERICO GUILHERME 
PIMENTEL no seguinte endereço: Av. João Batista Parra – 
575 – Praia do Suá – Vitória-ES. 
 
 Plenário “Teotônio Vilella”, em 13 de outubro de 
2003. 
 

CLÁUDIO THIAGO 
Deputado Estadual – PL 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1657/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

REQUERIMENTO Nº 1658/2003 
 

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 CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE PELA 
PUBLICAÇÃO DA 2º EDIÇÃO “REFORMA 
TRIBUTÁRIA  CONTRIBUIÇÃO DO CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE”, QUE MUITO 
VEM COLABORAR PARA ATUAÇÃO 
RESPONSÁVEL DOS PARLAMENTARES NESTA 
MATÉRIA DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O 
POVO BRASILEIRO. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita ao 
homenageado o Excelentíssimo Senhor Presidente do CFC, 
Sr. Alcedino Gomes Barbosa, o teor deste no seguinte 
endereço: SAS – Quadra 5 – Bloco J – Ed. CFC – CEP: 
70.070-920, Brasília - DF. 
 
 Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2003. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1658/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 1677/2003 
 

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 PELO SEMINÁRIO DE INFRA-
ESTRUTURA RODOVIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO, 
NA PESSOA DA COORDENADORA DE EVENTOS, 
CARINA GOLTNER. 
 Requer pois, a essa Presidência, que transmita a 
homenageada o teor deste, no seguinte endereço: Rua das 
Palmeiras, 815, Sala 601, 602, Edf. Work Center, Santa 
Luzia – Vitória – ES, Cep: 29.047-570. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 de 
outubro de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1677/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTOS NºS 1678 E 1686/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requerem a V.Exª, ouvido o 
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE 
CONGRATULAÇÕES PELO CINQÜENTENÁRIO DA 
FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO NO BRASIL, NA PESSOA DO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO ORGANIZADORA SR. FAUSTO 
RIBEIRO TANCREDI. 
 Requerem pois, a essa Presidência, que transmita 
a homenageada o teor deste, no seguinte endereço: Av. 
Jerônimo Monteiro, 240 – Sala 901, Centro – Vitória – ES, 
Cep: 29.010-900. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 de 
outubro de 2003. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 
SUELI VIDIGAL 

Deputada Estadual - PDT 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Juntem-se. Em votação os requerimentos n.º 1678 e n.º 
1686/03, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 

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

 
REQUERIMENTOS NºS 1679 E 1684/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Os Deputados abaixo assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requerem a Vossa Excelência, 
para após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta 
Casa de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES para os 
Professores do Espírito Santo pela passagem do Dia do 
Professor. 
 Não há dúvida que os professores formam uma 
das categorias profissionais mais importantes para o país. 
Nas mãos dos professores, está a responsabilidade de 
ensinar e contribuir para o crescimento do cidadão em todos 
os níveis. Apesar de a educação ser o pilar do crescimento 
do país, os professores ainda continuam sofrendo com 
baixos salários, falta de incentivos e condições de trabalho. 
Mesmo assim não esmorecem e fazem da educação mais do 
que uma profissão, uma causa a ser defendida pelo resto de 
suas vidas. Por isso nada mais do que justa essa 
homenagem a todos os professores capixabas, sejam das 
escolas públicas ou privadas. 
 Requerem ainda, seja encaminhado aos 
homenageados, cópia autêntica do nosso despretensioso 
requerimento, a ser remetido para o Exmo. Sr. José Eugênio 
Vieira – Secretário de Estado da Educação, no seguinte 
endereço: Av. César Hilal, 1111 – Praia do Suá – Vitória – 
ES – Cep: 29052-231. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual - PDT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação os requerimentos n.º 1679 e n.º 1684/03, que 
acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1680/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V.Exª, 
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de 
Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES a 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), pela 
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comemoração do 5º aniversário de Fundação do Museu 
Vale do Rio Doce. 
 A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, tem 
prestado relevantes serviços em prol do patrimônio 
histórico e memória cultural de nosso Estado, elevando 
assim o nome do Espírito Santo. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Ilmº Senhor Diretor Presidente da Companhia Vale do 
Rio Doce Roger Agnelli, CVRD Av. Dante Michelini, nº 
5500, Jardim Camburi – Vitória – ES, Cep: 29090-900, 
bem como ao Ilmº Senhor Diretor do Museu Vale do Rio 
Doce Ronaldo Barbosa, MUSEU VALE DO RIO DOCE, 
Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas – Vila Velha – 
ES, Cep: 29114-670 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA - ES, 15de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1680/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1681/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário a inserção nos anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
REDE GAZETA, pelos relevantes serviços prestados pela 
Coluna da Fé do Jornal A Gazeta. 
 O JORNAL A GAZETA, maior veículo de 
comunicação capixaba, tem prestado relevantes serviços em 
prol da evangelização da sociedade de nosso Estado. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Ilmº. Senhor Presidente da Rede Gazeta Carlos Fernando 
Monteiro Lindenberg Neto, ao Ilmº. Senhor Diretor do 
Jornal A Gazeta Eduardo Valério , bem como a Ilmª. Srª 
Editora da Coluna da Fé do Jornal A Gazeta Andréa Pena, 
no seguinte endereço REDE GAZETA, Rua Chafic Murad, 
nº 902 – Ilha de Monte Belo – Vitória – ES –CEP 29050-
901. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA – ES, 14 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1681/03, que acaba de ser 
lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1682/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Exa., após ouvido o Plenário a inserção nos anais desta 
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a 
REDE TRIBUNA, pelos relevantes serviços prestados pela 
Coluna Religião do Jornal A Tribuna. 
 O JORNAL A TIBUNA, grande veículo de 
comunicação capixaba, através da Coluna Religião tem 
prestado relevantes serviços em prol da evangelização da 
sociedade de nosso Estado. 
 Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
ao Ilmº. Senhor Diretor Superintendente da Rede Tribuna 
João Carlos Pedrosa, ao Ilmº. Senhor Diretor do Jornal A 
Tribuna João Luiz Caser, bem como ao Ilmº. Senhor Editor 
da Coluna Religião do Jornal A Tribuna Nelmir Schneider, 
no seguinte endereço REDE TRIBUNA, Rua Joaquim 
Plácidos da Silva, nº 225 – Ilha de Santa Maria – Vitória – 
ES –CEP 29040-790. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
VITÓRIA – ES, 14 de outubro de 2003. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1682/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTO Nº 1683/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 A Deputada infra assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art. 
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o 
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES, ao povo espírito-santense e em 
especial a todos FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, pelos seu 
dia, a comemorar-se em 28 de Outubro de 2003. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual – PDT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1683/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
REQUERIMENTOS NºS 1685/1689/1693 E 1711/2003 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 Os Deputados  abaixo assinados, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art. 
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o 
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES, ao BANCO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO- BANESTES S/A, a sua Presidência, 
gerência e seus funcionários, pelos 66 ANOS DE 
EXISTÊNCIA,  comemorado em 15 de Outubro do 
corrente. 
 Requerem ainda, seja encaminhado aos 
homenageados, cópia autêntica do nosso despretensioso 
requerimento, a ser remetido para o Governador do 
Estado do Espírito Santo, bem como ao Presidente do 
BANESTES, Senhor Sebastião Bussular Junior e aos 
gerentes de agências e postos do BANESTES, nos 
seguintes endereços, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, Praça João Climaco, s/n – Centro –
Vitória – ES CEP 29015-110, BANCO DO ESTADO 
ESPÍRITO SANTO – BANESTES, av. Jerônimo Monteiro, 
nº 240 – Centro – Vitória e Av. Princesa Isabel, 574- Edf 
Pallas Center – 9º andar B – Centro – Vitória – CEP 29019-
00 e aos gerentes de agência e Postos do Banestes, 
(Relação anexa). 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das 
Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual – PDT 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

CABO ELSON 
Deputado Estadual – Líder do PDT 

REGINALDO ALMEIDA 
Deputado Estadual – Líder PSC 

 
 
 
 
 

 Endereço Bairro Cidade UF CEP TEL 
Agência do 
BANESTES 

Gerente 
Gabriel 
Angelo 
Cheibub 

Praça Antônio 
Caetano, 14 - 

Centro 

Apiacá ES 29450-
000 

5571338 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
CENTRAL 

Gerente 
Ezequiel 

Gonçalves 
Kiel de 

PRAÇA 
OITO DE 

SETEMBRO, 
S/Nº 

CENTRO  

VITÓRIA ES 29.010-
600 

 

Agência do 
BANESTES 

da Serra  

Gerente 
Francisco 
Carlos da 

Silva 

Rua Rómulo 
Castelo, 48 - 

Centro 

Serra ES 29.176-
080 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

AFONSO 
CLÁUDIO 

Gerente 
Carlos 
Edmar 

Louzada 

Rua Marechal 
Deodoro , 68 - 

Centro 

Afonso 
Cláudio 

ES 29.600-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

ALEGRE 

Gerente 
Manoel 
Pimentel 

Júnior 

Rua Francisco 
Teixeira, 03 - 

Centro 

Alegre ES 29500-
000  

 

Agência do 
BANESTES 

de Atílio 
Vivacqua 

Gerente 
Paulo 
Freitas 
Moreira 

Rua Camarco 
Teixeira, s/nº - 

Centro 

Atílio 
Vivacqua 

ES 29.490-
000 

5381106 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE BAIXO 
GUANDÚ 

Gerente 
Raulino 
Cezar 

Pinaffo 

Av. Carlos de 
Medeiros, 284 

- Centro 

Baixo 
Guandú 

ES 29.730-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE BARRA 

DE SÂO 
FRANCISC

O 

Gerente 
Arlindo 
José da 
Silva 

Av. Jones 
Santos Neves, 
387 - Centro 

Barra de 
São 

Francisco 

ES 29.800-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE BOM 

JESUS DO 
NORTE 

Gerente 
Ascíndino 

Leite 
Mozella 

Rua Major 
Bley, 04 -

Centro 

Bom Jesus 
do Norte 

ES 29.460-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

CACHOEIR
O DE 

ITAPEMIRI
M  

Gerente 
Éd. Batista 

Soares 

Rua Capitão 
Deslandes, 72 

- Centroo 

Cachoeiro 
do 

Itapemirim 

ES 29.300-
190 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE CAMPO 
GRANDE 

Gerente 
Arcemar 
Rocha de 
Christo 

Av. Expedito 
Garcia, 73 - 

Grande 

Cariacica ES 
29150.970 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTE 
DE 

CASTELO 

Gerente 
José 

Leôncio 
Ribeiro 

Praça Três 
Irmãos, 11 - 

Centro 

Castelo ES 29.360-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

CONCEIÇÃ
O DO 

CASTELO 

Gerente 
José 

Leôncio 
Ribeiro 

Av. José 
Grillo, 659 - 

Centro 

Conceição 
do Catelo 

ES 29.370-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

DOMINGO
S MARTINS 

Gerente 
Marco 

Antônio 
Silveira 

Av. Presidente 
Vargas, 635 – 

Centro 

Domingos 
Martins 

ES 29.260-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

GUACUI 

Gerente 
Marco 
Valério 

Bragança 

Rua Demerval 
Amaral, 111 - 

Centro 

Guacuí ES 29.560-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

IBATIBA 

Gerente 
Cláudio 

Luis 
Louzada 

Av. Mário 
Andreazza, 

480 – Centro 

Ibatiba ES 29.395-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

ITAPEMIRI
M 

Gerente 
José dos 
Santos 
Castro 

Rua 
Bernadino 

Monteiro, 95 

Itapemirim ES 29.330-
000 
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AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE IÚNA 

Gerente 
José 

Robson 
Huguinim 

Av. Marechal 
Floriano, 216 

- Centro 

Iúna ES 29.390-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE JARDIM 
CAMBURI 

Gerente 
João Carlos 

Cuzzol 

Rua Italina 
Pereira Motta, 
280 – Jardim 

Camburi 

Vitória ES 29.090-
370 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE JARDIM 
DA PENHA 

Gerente 
Jovenal 

Gera 

Praça Regina 
Frigeri Furno, 
174 – Jardim 

da Penha 

Vitória ES 29.060-
200 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

MARATAÍZ
ES 

Gerente 
José Pedro 

Zovico 

Av. Rubens 
Rangel, 685 - 

Centro 

Marataízes ES 29.332-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
MARECHA

L 
FLORIANO 

Gerente 
Ivan 

Geraldo 
Moreira 
Monteiro 

Rua 
Waldemar 
Mees, 67 

Marechal 
Floriano 

ES 29.266-
000 

 

AGÊNCIA 
DO 

BANESTES 
DE 

MIMOSO 
DO SUL 

Gerente 
Gilmar 
Souza 

Gonçalves 

Praça Cel. 
Paiva 

Gonçalves, 80 
- Centro 

Mimoso do 
Sul 

ES 29.400-
000 

 

agência do 
BANESTES 
DE Muniz 

Freire 

Gerente 
Nilo 

Antero 
Teixeira de 

Oliveria 

Rua Pedro 
Deps, 34 - 

Centro 

Muniz 
Freire 

ES 29.380-
000 

 

Agência do 
BANESTES 

de Muqui 

Gerente 
Solange de 

Fátima 
Alves Dias 

Rrua Vieira 
Machado, 161 

- Centro 

Muqui ES 29.480-
000 

 

Agência do 
BANESTES 

de Nova 
Venécia 

Gerente 
Edson 

Antônio 
Pio 

Rua Eurico 
Salles, 353 

Nova 
Venécia 

ES 29.830-
000 

 

Agência do 
BANESTES 

de Piúma  

Gerente 
Larry 

Ferreira 
Pio 

Av Doutor 
Danilo 

Monteiro de 
Castro, 27- 

Centro  

Piúma ES 29.285-
000 

 

Agência do 
BANESTES 

DE 
Presidente 
Kannedy 

Gerente 
Nélio 

Colombini 

Rua Átila 
Vivacqua, 57 - 

Centro 

Presidente 
Kennedy 

ES 29.350-
000 

535-
1144/53
5-1322 

Agência do 
BANESTES 
DE São José 
do Calçado 

Gerente 
Pedro 

Teixeira de 
Oliveira 

Praça Teófilo 
Lobo, 72 - 

Centro 

São José do 
Calçado 

ES 29.470-
000 

 

Agência do 
BANESTES 

S/A 

Gerente 
Carlos José 

Ramos 
Dias 

Rua Alfredo 
Galandi da 
Silva, s/n - 

Centro 

Dores do 
Rio Preto 

ES 29.580-
000 

551-
3120 

Agência do 
BANESTES 

S/A 

Gerente 
Sebastião 

Geraldo de 
Aguiar 

Praça São 
Francisco, s/nº 

- Centro 

Divino São 
Lourenço 

ES 29.590-
000 

 

Gerente da 
Agência do 
BANESTES  

Gerente 
Carlos José 

Ramos 
Dias 

Pça São 
Francisco, 35 

Ibitirama ES 29.540-
000 

 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Juntem-se. Em votação os requerimentos n.º 1685, n.º 
1689, n.º 1693 e nº 1711/03, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 
 
 

REQUERIMENTO Nº 1687/2003  
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado Estadual abaixo assinado no uso 
de suas prerrogativa regimentais, requer a V. Exª., após 
ouvido o plenário inserção nos anais dessa Casa de Leis 
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com o povo 
Espírito Santense e em especial com os funcionários da 
Casa dos Municípios pelos relevantes trabalhos 
desenvolvidos por ocasião das Audiências Públicas do 
PPA ( Plano Plurianual). 
 A Assembléia Legislativa numa iniciativa inédita 
realizou durante os meses de Setembro e outubro diversas 
audiências públicas no interior do Estado, abrangendo todos 
os Municípios através de suas micro-regiões, afim de 
discutir as propostas que serão analisadas para inclusão no 
orçamento do Estado. 
 A Casa do Município, através da coordenação da 
Dra. Albene Lima Meireles Moscoso, teve uma 
participação fundamental na divulgação dessas audiências, 
pois antecipadamente se deslocou com sua equipe aos 
Municípios onde seriam as reuniões, convidando as 
autoridades e lideranças locais para se fazer presente afim 
de que todas as reivindicações pudessem ser discutidas com 
a participação cada vez maior da população. Não somente 
isto, mas através dos funcionários da Casa dos Municípios, 
houve a confecção dos crachás para serem utilizados nas 
reuniões, a recepção dos visitantes e participantes, e todo 
preparo para que tudo pudesse ocorrer da melhor maneira 
possível, merecendo portanto as homenagens deste Poder. 

Requer ainda que do presente se dê conhecimento 
aos funcionários da Casa dos Municípios: Senhora Albene 
Lima Meireles Moscoso, Sra. Adélia Eller de Almeida, Sr. 
Adilson Pereira dos Santos, Sr. Carlos Alberto Gomes Kao-
Yien, Sr. Helder Luiz Ramos Mariano, Sr. Hilton 
Malafronte Lopes, Sra. Lúcia Maria Pinheiro Sardenberg, 
Sra. Magda de Fátima Abdenor Ribeiro, Sra. Marilda 
Florindo Barros, Sra. Nelice Maria Vettoraci, Sr. Nilton 
Luciano de Oliveira, Sra. Sandra Mara Pêgo, Sra. Sirlene 
Souza da Silva, Sra. Sheila Gratz Lagares. Todos no 
seguinte endereço: Av. Américo Buaiz 205, Enseada do 
Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950. 
 
 Sala das Sessões, 14 de outubro de 2003. 
 

EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 
– Em votação o requerimento n.º 1687/03, que acaba de ser 
lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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REQUERIMENTO Nº 1688/2003  
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 O Deputado abaixo assinado no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. após ouvido o 
Plenário inserção nos Anais desta Casa de Leis de  VOTO 
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO 
SANTENSE, ao Juiz da Infância e da Juventude de 
Cariacica, Dr. Benjamin Quaresma, pelos excelentes 
trabalhos que vem prestando àquele município e pelas 
palestras que vem ministrando nas escolas do município de 
Cariacica. Também pela palestra para diretores de escolas 
da rede estadual de ensino da Grande Vitória, realizada no 
dia 13/10, no Teatro do CEFET-ES, com o intuito de 
orientar os diretores sobre como agir nos casos de 
delinqüência, uso de drogas e porte de armas dentro dos 
estabelecimentos de ensino e as conseqüências que os 
diretores podem sofrer em casos de omissão. Esta palestra 
foi gravada em vídeo, para ser distribuída para as escolas do 
Interior do Estado. Trabalho este que está sendo realizado 
em conjunto com a SEDU. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, se 
dê ciência ao Exmo. Juiz Dr. Benjamin Quaresma, situado 
na Vara de Cariacica, à Avenida Expedido Garcia, 188, 1º 
andar, Campo Grande, CEP; 29146-200, Cariacica-ES. 
 
 Vitória, 15 de outubro de 2003. 
 

CABO ELSON 
Deputado Estadual 

Líder do PDT 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento nº 1688/2003, que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

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

REQUERIMENTO Nº 1690/2003  
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 A Deputada Estadual FÁTIMA COUZI, no uso 
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. após 
ouvido o Plenário inserção nos Anais desta Casa de Leis de  
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO 
ESPÍRITO SANTENSE, e em especial com CENTRO 
EDUCACIONAL ISRAEL, pela qualidade do ensino 
daquela instituição. 
 Requer ainda, que da manifestação desta Casa, se 
dê ciência a toda a equipe do Centro Educacional Israel na 
pessoa da Diretora Sra. Camila Kátia de Souza – Rua 
Sebastião Simões, 06 – Guaçuí – CEP: 29.560-000. 
 
 Sala das Sessões, 15 de outubro de 2003. 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Em votação o Requerimento n.º 1690/2003, que acaba de 
ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam 
sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 Findo o tempo destinado ao Pequeno Expediente, 
esta Presidência anuncia ao Plenário que tivemos a 
satisfação da visita do Cônsul Geral do Japão, Sr. Takeshi 
Kamitani, que está estabelecido no Rio de Janeiro desde 
agosto. Veio em visita oficial ao Estado do Espírito Santo, 
inclusive trazer convite para o Governador do Estado, que 
fará visita ao Japão no próximo mês, e também abrir um 
canal de conversação com esta Assembléia Legislativa, já 
que foi recentemente nomeado para o Consulado Geral do 
Rio de Janeiro, que abrange também o Espírito Santo. 
 Passa-se à fase das Lideranças Partidárias. 
 Concedo a palavra ao Líder do PTC, Sr. Deputado 
José Tasso. 
 

O SR. JOSÉ TASSO – (Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, dias 
atrás, propriamente semana passada, tivemos o início das 
comemorações do jubileu do Papa João Paulo II. Portanto, 
vinte e cinco anos que temos o Papa João Paulo II como 
nosso grande líder espiritual, sobretudo para um País como 
o Brasil, que tem a maioria de sua população, 
aproximadamente 140 ou 150 milhões de pessoas, do credo 
católico. 

É sobremaneira especial que hoje, no horário da 
Liderança do nosso partido, o PTC, nos permitamos 
lembrar a V.Exªs que o Papa João Paulo II, cujo nome é 
Karol Wojtyla, veio do leste europeu, da Polônia, e nos 
inebriou a todos com a sua vontade férrea, com a sua 
determinação, com as suas palavras que vieram modificar, e 
muito, o mundo que hoje estamos vivenciando. 
 Esse Papa, quando chegou, suscitou a todos nós, 
acostumados a ter sempre papas italianos, praticamente 
padres que surgiram na Cúria Metropolitana de Roma, ter 
um papa oriundo da “cortina de ferro”; um papa que teve 
suas agruras, seus temores, as suas angústias ultrapassando 
a 2ª Guerra Mundial; um papa que soube enfrentar com 
determinação a “cortina de ferro” lançada entre Berlim 
Oriental e Berlim Ocidental, com o famoso Muro de 
Berlim. Foi esse Papa, com sua coragem, com sua 
determinação, passou a trabalhar diuturnamente para que 
viesse a cair o Muro de Berlim, como assim aconteceu. 
 Foi S. Santidade que percorreu dezenas e dezenas 
de países. Se não nos falha a memória, cinqüenta e cinco ou 
cinqüenta e sete viagens foram feitas nesse seu Papado. Ao 
mesmo tempo foi Sua Santidade que conseguiu agregar em 
torno da sua liderança, a liderança que nos faltava no século  
passado, no século XX e nesse início de século XXI este 
Papa veio a nos trazer sob a sua liderança a pregação que 
todos nós precisávamos em torno da religião católica. 
 Este início das nossas palavras é, portanto, para 
que possamos saudar o jubileu de um Papa que está sendo 
hoje consagrado pela opinião pública como um dos maiores 
e mais dignos Papados existentes. Tivemos até hoje perto 
de duzentos e cinqüenta Papas e é este o quarto maior 
mandato de um Papa na nossa religião católica. 
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 O Sr. Carlos Casteglione – Sr. Deputado, o 
nosso aparte é para dizer da importância do seu discurso 
que fala da nossa liderança, do Papa João Paulo II. É 
importante lembrarmos esses vinte e cinco anos de Papado 
do Papa João Paulo II, que tem sido, principalmente, um 
grande mensageiro da paz pelo mundo afora. 
 
 O SR. JOSÉ TASSO – Agradeço a V.Ex.ª.  
 Estava há poucos instantes ainda sob emotividade 
para dizer que o Papa João Paulo II, como o Papa João 
XXIII, tipo bonachão, que foi um dos menores Papados que 
tivemos na Igreja Católica, João Paulo II, quando chegou e 
voltamos a afirmar, chegou com dúvidas, qual seria a sua 
diretriz, a mim hoje, como cristão, como católico praticante, 
sensibiliza o meu coração, gratifica o meu coração, porque 
se tornou respeitado e admirado pelo mundo todo. Como 
católico, como homem público, como cidadão comum da 
minha terra de Cachoeiro de Itapemirim e do Espírito 
Santo, como filho que sou de um ex-seminarista, quero, 
neste instante, elevar o meu pensamento a Deus para que 
nas minhas orações, no silêncio e na solidão da noite possa 
sempre invocar o nome de Deus para que Ele dê saúde, dê 
condições a este Papa para ultrapassar esses momentos 
difíceis da sua vida e que a Igreja Católica continue sob a 
sua liderança a ser o pastor de tantas e tantas, de milhares e 
milhares de almas ao redor de todo o nosso mundo. 
 Sr. Presidente. Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
hoje tivemos uma longa reunião pela manhã com o 
Governador do Estado. Pelo meu sofrimento na vida 
pública, pelas angústias, pelas dúvidas, pelas alegrias, 
depois de Ter exercido cargo de Deputado Federal, três 
mandatos de Deputado Estadual e Prefeito de Cachoeiro de 
Itapemirim, estou convencido de que Sr. Governador Paulo 
Hartung está fadado a ser um dos melhores Governadores 
da história do Estado do Espírito Santo. Dizemos isso na 
convicção de que através da sua inteligência, do seu 
discernimento, do seu posicionamento, da maneira franca e 
aberta com que S.Ex.ª discute os vários temas da 
administração pública, estamos certos de que teremos um 
governo marcado pelo desenvolvimento e bem- estar de 
toda a nossa coletividade.  

Acreditamos neste futuro, no momento em que o 
Governador  anunciou que nos próximos dias  irá fazer uma 
viajem ao Japão para trazer recurso, para trazer 
investimentos para o Estado do Espírito Santo. Lembramos 
ao Governador das imensas dificuldades que nossa região 
sul do Estado está atravessando, e de maneira particular o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
 Precisamos de investimentos. É bem verdade, 
como dissemos naquela reunião  ao Governador e aos 
nossos pares Deputados Estaduais, de que esse crescimento 
extraordinário ocorrido nos últimos vinte anos na Grande 
Vitória em parte  foi em detrimento do interior. Precisamos 
carrear, com a máxima urgência possível, recursos, 
investimentos de tal maneira que possam gerar emprego e 
riqueza no sul do Espírito Santo. 
 No momento em que o petróleo é uma verdade 
indiscutível, no momento em que precisamos gerar mão- 
de- obra qualificada para atendimento ao surgimento de 
plataformas em toda a nossa bacia do Estado do Espírito 
Santo, mais do que nunca esses investimentos precisam ser 
realizados no sul do Estado do Espírito Santo. 

 O petróleo é algo extraordinário no progresso de 
um estado. Hoje, detemos a segunda maior reserva de 

petróleo do país e a primeira reserva de gás em todo o nosso 
Brasil. Portanto, temos de gerar, como dissemos, 
investimentos maciços na área educacional, na formação de 
mão- de- obra de tal maneira que possamos trazer, com a 
ajuda do Poder Público- e aí o Governador é uma peça 
importantíssima como agente fomentador de bem- estar  do 
nosso povo- o progresso através de investimentos para o sul 
do Estado e gerar  a mão- de- obra para  atender às 
empresas periféricas a área do petróleo.  

Portanto, acreditamos que aquela reunião de 
Marataízes, de Itapemirim, Piúma e Anchieta  vai ter um 
surto de progresso extraordinário. Porém, precisamos, como 
dissemos hoje ao Governador, investir e trazer 
investimentos de tal maneira que possamos a curtíssimo 
prazo minimizar as agruras,  as imensas dificuldades e 
angustias do empresariado da nossa terra Cachoeiro de 
Itapemirim e de todo o sul do Estado. 

Cachoeiro  do Itapemirim é uma cidade que tem 
vocação industrial. Aí está a prova da fábrica de cimento 
que lá está, que  é a melhor  e maior de todo o Grupo João 
Santos. Ali estava uma fábrica de carrocerias de ônibus  do 
Grupo Itapemirim que, lamentavelmente, já não existe. Ali  
também se situou até  há pouco tempo  a melhor e maior 
fábrica de calçados do Estado do Espírito Santo. 
Precisamos, hoje, devolver aos nossos concidadãos de 
Cachoeiro de Itapemirim o bem- estar com geração de 
empregos.  
 Essa tem sido a nossa observação e a nossa tônica  
permanente. No mandato passado tivemos ocasião de lutar 
para que lá fosse feito investimentos na área de laticínios, 
que também estava em uma situação financeira apertada 
passando dificuldades. Conseguimos também,  com a ajuda 
de uma série de homens públicos, que a Usina Paineiras 
também tivesse superado os seus obstáculos, as suas 
dificuldades, sempre objetivando a geração de mão-de-obra, 
de emprego e de riqueza. 
 Sr. Presidente , Srs. Deputados e Sr.as Deputadas,    
muitas vezes temos nos questionado o tipo de ação que nós 
homens públicos podemos ter no momento em que se vê 
uma região como a nossa, que já teve inclusive tantos e 
tantos investimentos no passado, que tenha perdido esses 
investimentos para  Grande Vitória. 
 Estamos certos de que o Governador do Estado 
com sua sensibilidade, com o seu talento político,  com a  
sua visão de administrador nesta viagem que fará ao Japão, 
não temos dúvida de que S.Ex.a vai voltar os seus olhos 
para região Sul do Estado, voltamos a repetir, para que 
possamos ter naquela região empresas periféricas a área do 
petróleo.  
 Hoje estamos com investimentos grandes sendo 
feitos na Grande Vitória. Estamos com investimentos no 
Porto de Praia Mole; com  investimentos extraordinários na 
segunda fábrica da Aracruz Celulose; estamos assistindo 
um lucro extraordinário no primeiro semestre e agora no 
terceiro trimestre da Aracruz Celulose. Temos a 
grandiosidade da Samarco e a transformação do seu porto 
no atendimento ao Sistema de Supply as plataformas da 
Petrobras e das empresas congêneres. Enfim, temos um 
leque extraordinário de investimentos que nos permite ter o 
orgulho de dizer que somos capixabas. 
 Estamos certos de que essa reunião hoje com o 
Governador do Estado foi  extremamente importante e que 
serviu para que a cada dia possamos ter um entendimento 
melhor entre os Poderes Legislativo e Executivo. Eles são 
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harmônicos e independentes entre si. E nessa conjugação de 
esforços entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário não 
temos dúvida que vamos construir o Espírito Santo dos 
nossos sonhos e das futuras gerações. 
 
 O Sr. Gilson Amaro – Queremos parabenizar 
pela confiança que V.Ex.a está depositando no Governador 
do Estado.  Na terça-feira  fizemos uma viagem ao norte do 
Estado    observando     as precariedades nos setores   da  
agricultura, pois estão há nove meses sem chuva. O 
Governador esteve presente levando alguma coisa para 
aquele Município, como a questão de equipamento para que 
eles possam  armazenar as águas na época da chuva.  
 Queremos dizer que comungamos com o belo 
pronunciamento de V.Ex.a Tudo o que queríamos, estamos 
encontrando nesse Governo.  
 
 O SR. JOSÉ TASSO DE ANDRADE – 
Agradecemos  o aparte de V.Ex.a que veio dar um novo 
brilho a este breve discurso. Finalizamos dizendo ao 
Governador do Estado, através deste nosso discurso, de que 
essa atitude de ir ao Japão cala fundo no nosso coração e 
nós a aprovamos. Por quê?  Porque quando o  Deputado 
Federal, Sr. Delfim Neto, era Ministro da Fazenda do nosso 
País S.Ex.a disse que era necessário que o  investidor  
acreditasse e investisse no Brasil; e aquele  que não 
investisse na nossa Nação ficaria ultrapassado em relação 
ao que estivesse acreditando no País. Pois bem, o momento 
é esse sim.  Vivemos o momento em que o Brasil se coloca 
com respeito e apreço  perante o conserto das Nações e o 
Espírito Santo já começa a ter recursos nos cofres do 
tesouro estadual para investir. Por isso, é necessário que o 
Governador do nosso Estado, Sr. Paulo Hartung, de fato  
viaje – e diga-se de passagem que S.Ex.a tem talento, 
inteligência e capacidade para trabalhar - e possa fazer com 
que novos investimentos venham para o Estado do Espírito 
Santo que está crescendo a olhos vistos  e está se impondo 
perante os outros Estados como o Estado da Federação 
Brasileira que mais cresce no ano de 2.003.  (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, passa-
se à Fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srªs. Deputadas, 
senhores e senhoras que nos assistem, assomamos a esta 
tribuna neste horário nobre da sessão para falar um pouco 
sobre a paz que é necessária no Estado do Espírito Santo e 
em todos os Estados do Brasil.  

Convivemos hoje com uma brutal violência e por 
muitas vezes clamamos tão-somente por policiais nas ruas, 
por homens armados. Prendemo-nos  muitas vezes a uma 
metodologia belicista quando, na verdade, o de que 
precisamos no nosso Estado e em todo o Brasil é da cultura 
da paz. O Espírito santo precisa de  semear a cultura da paz. 
Lamentavelmente, os jovens estão morrendo e estão 
matando, ou seja,  muitos jovens estão enveredando-se para 
o lado da violência tendo como “oxigênio”  para essa 
máquina  do mal a  famigerada droga que assola o Estado 
do Espírito Santo hoje.  

Sentimos que agora é a hora  de todos nós: 
Deputados, sociedade civil organizada e Poderes 

constituídos  no nosso Estado pregarmos a cultura da  paz 
porque só ela pode dar um novo rumo ao Brasil e ao Estado 
do Espírito Santo. É inadmissível vermos tantos jovens 
morrendo.  A cada final de semana o saldo de assassinatos é 
de guerra e quando falamos em conter a violência a 
primeira coisa  que vem à nossa cabeça é o aparato 
belicista; quando, na verdade, o que pode resolver - se não 
totalmente - em parte a questão da  violência no Estado e no 
Brasil é a pregação da cultura da paz.  
 As pessoas estão morrendo hoje não é porque 
tropeçam no meio-fio e nem porque são picadas por cobras; 
mas estão morrendo porque têm pessoas matando. Logo, é 
gente matando gente.  Por isso temos que começar a 
discutir essa questão com um pouco mais de sensibilidade 
porque todos – independente do credo religioso, do sexo, da 
raça e da posição social – estamos à mercê da violência. 
Todos juntos precisamos de discutir um pouco mais a 
cultura da paz porque não é justo que nos nossos dias 
tenhamos que conviver com tanta violência. E, 
lamentavelmente, a cada dia que passa vamos nos 
embrutecendo um pouco mais e deixando as nossas 
lágrimas para serem choradas só quando é um ente querido 
que morre. Precisamos também de aprender a socorrer, a 
ouvir, a dar o ombro amigo ao vizinho do lado que também 
padece com a dor, com a violência. Isso é o que temos de 
fazer, pregar a cultura da paz que historicamente o Brasil 
nunca teve. E é isso que temos de implantar daqui para a 
frente. Encarar a questão da violência no Estado do Espírito 
Santo e no Brasil como se fosse um programa que todos 
juntos temos de resolver. 
 
 O Sr. Marcelo Santos -  Sr. Deputado Cabo 
Elson, agradecemos a V.Ex.a por nos conceder o aparte. 

Queremos fazer um registro que achamos de suma 
importância. Tivemos a oportunidade de termos sido 
visitado por Parlamentares da Câmara Municipal de Viana. 
Sabemos que naquele Município existe, de certa forma, um 
complexo prisional. Mas, queremos fazer um apelo 
principalmente ao Secretário de Estado da Justiça, Sr. Luiz 
Ferraz  Moulin, que fará as contratações dos agentes 
penitenciários, para que contrate  o povo do Município de 
Viana, aquela gente que também precisa de trabalhar, desde 
que atenda à capacidade técnica exigida pela Secretaria de 
Estado da Justiça. Nada mais justo do que colaborar, uma 
vez que naquele município existe um complexo prisional 
que em seu entorno não existe sequer uma empresa. Sabem 
por quê? Devido à insegurança.  Mas, um presídio tem que 
ser instalado em algum município. Infelizmente, foi 
escolhido o Município de Viana. Queremos deixar 
registrado que o percentual de presos que foram julgados na 
Comarca de Viana, duvidamos se ultrapassa dez por cento. 
Então, nada mais justo do que compensar aquele Município 
sofrido com a contratação dos agentes de presídios ou dos 
cidadãos que poderão ser contratados para trabalharem 
naquele sistema prisional, serem contratados diretamente no 
Município. 
 Esta é uma reivindicação dos Vereadores Srs. 
Joselito Santos de Jesus e Jeferson Novaes  e  do ex-
Prefeito João Batista Novaes, que está “encabeçando” essa 
movimentação para  que o Governo do Estado possa 
compensar com a construção daquele complexo prisional 
que, de uma certa forma - por mais que atenda a uma 
necessidade social - atrapalha a área de investimento no 
entorno daquele complexo, a exemplo de algumas 
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indústrias que têm os seus imóveis e não construíram 
devido à insegurança que há no local. 
 
 O SR. CABO ELSON - Temos certeza que essa 
proposta, se levada ao conhecimento do Secretário de 
Estado da Justiça, Sr. Luiz Ferraz Moulin,  será acolhida  
ou, no mínimo, será estudada com bastante carinho porque 
S.Ex.a é um Secretário aberto ao diálogo e é muito sensível 
a essa questão. 

Aproveitando o ensejo, Sr. Deputado Marcelo 
Santos, já que V.Ex.ª tocou na questão dos presídios, 
queremos registrar que estivemos na reunião da 
comunidade de Cidade Continental, na Serra, e ela estava 
sendo consultada sobre a possibilidade da construção do 
presídio no Município da Serra.  As lideranças que 
estiverem presentes são favoráveis à construção do presídio 
no Município da Serra, desde que  este presídio não venha a 
ser construído em centro urbano, e que  respeite todas as 
cláusulas do acordo que entre eles é, não ter super-lotação. 
E, sentimos que, o que estava aterrorizando a população da 
Serra era a falta de informação. 
 Hoje, o  maior perigo no Município da Serra não 
um presídio -  desde que se respeite todas as medidas de 
segurança e que ele seja construído fora do centro urbano – 
e sim,  o DPJ de Laranjeiras que se encontra com super-
lotação, e a DP de Novo Horizonte, onde comporta alguns 
presos de alta periculosidade. 
 O Prefeito do Município da Serra  dialogou com a 
comunidade para que ela pudesse resolver essa  questão. E 
a comunidade está entendendo muito bem   até onde o 
Governo do Estado  e o Governo Municipal querem chegar 
nessa parceria. Portanto, não há motivos para terrorismo.  

Em outra ocasião falaremos um pouco mais sobre 
a questão do sistema prisional no Município da Serra. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO FOLETTO) 
– Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Sueli Vidigal. 
 
 A SR.ª SUELI VIDIGAL – (Sem revisão da 
oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
assomamos a esta tribuna para relembrar um assunto bem 
vivo. 

 Hoje não tivemos a oportunidade  de estar na 
audiência realizada pelo Sr. Governador do Estado, onde foi 
oferecido um café da manhã para os Srs. Deputados desta 
Casa, para oportunamente estarem discutindo sobre o PPA. 
Todos  sabemos que o PPA está orçado em 16,5 bilhões e 
que estabelece dois níveis de recursos, os destinados as 
doze microrregiões e os estadualizados.  
 Parabenizamos o Sr. Deputado  Edson Vargas, 
Presidente da Comissão de Finanças, pela iniciativa  desta  
Casa de Leis que, ali para o Município da Serra onde 
estivemos presente  nós e a Sr.ª Deputada Brice Bragato, o 
prefeito daquele cidade e lideranças, tivemos a 
oportunidade de expormos por estarmos ouvindo as 
comunidades e isso é uma inovação nesta Casa de Leis. Na 
verdade estamos mostrando mais transparência e dando a 
oportunidade aos cidadãos de estarem participando com 
suas sugestões. 
 Foram apresentados projetos para estarmos 
apresentando na peça orçamentária, mas, enfatizamos aqui, 
que o Município da Serra é responsável por 20% do PIB do 
Estado. Sessenta e três por cento (63%) da atividade 

econômica  vem da indústria que é o sustentáculo daquele 
município. 
 O Estado fica com 75% e os 25% são distribuídos 
pelos setenta e oito municípios. O Município da Serra, 
também, representa 12% da população do Estado do 
Espírito Santo,  salvo engano, ele ficou em vigésimo 
segundo ou vigésimo lugar em média salarial. A média 
salarial daquele município é de duzentos e trinta e três reais. 
 Isso fica evidenciado que precisamos urgência de 
recursos por parte do Estado e de políticas sociais 
implantadas naquele município porque tudo demanda do 
Poder Público: Uma creche, um centro de educação infantil, 
uma policlínica, etc.. Há sete anos de administração, 
noventa e três por cento das obras são recursos oriundo da 
própria prefeitura. Portanto, é um município que precisa de  
maior atenção  do Governo do Estado. E, numa matéria que 
nos chegou às mãos da reunião realizada, hoje, o Sr.  
Governador Paulo Hartung dá para cada Deputado 
seiscentos mil e emendas no orçamento. 
 Nobre Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, 
seiscentos mil reais só dá para construir,  simplesmente uma 
praça, ou uma quadra poliesportiva, e, o que mais impera 
naquele município que é a questão de escolas de segundo 
grau. Uma escola é orçado   em um milhão e oitocentos mil 
reais. Não sabemos como sobreviveremos... 
 
 A Sr.ª Mariazinha Vellozo Lucas – Sr.ª 
Deputada Sueli Vidigal, a fala de V.Ex.a é perfeita. Todo o  
Estado do Espírito Santo sabe o que é o Município da Serra 
governado por dois mandatos pelo marido de V.Ex.ª e o 
quanto rende ao Estado.  

Parabenizamos a V.Ex.ª por estas palavras, mas   
ninguém tem como responder a essa pergunta. Realmente 
esta Assembléia Legislativa, é aquilo que já dissemos pelo 
jornal e a todos, ela é a “Geni”. Isto é. Ah! Está bom. Então 
você faz por seiscentos ou quinhentos jornais. Mas o nosso 
colega, o Sr. Deputado Gilson Amaro está nos dizendo que 
tem uma boa notícia a dar para V.Ex.ª. 
 
 O Sr. Gilson Amaro – Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal, sempre parabenizamos, nesta Casa, desde o  nosso 
primeiro mandato,  o  Sr. Prefeito  Municipal da Serra, pelo 
seu trabalho. E, como fomos trabalhadores durante dez anos 
daquele município e  conhecíamos bem os  problemas 
daquela região,  vemos como muitos daqueles problemas 
foram solucionados pelo atual Prefeito, o Sr. Sérgio  
Vidigal. 
 Pelo o que se passou na reunião hoje,  
observamos que esse valor é  muito pouco por se tratar de 
um município tão populoso como a Serra. Assim como os  
Municípios de: Cariacica e Vila Velha. Mas pelo o que 
entendemos, o governo dentro do PPA, tem como  fazer as 
aplicações no Município da Serra. Acreditamos que com o 
trabalho sério que existe naquele Município,  o Sr. 
Governador do Estado não deixará de estar presente, até 
porque, realmente, o valor de seiscentos mil reais destinada 
aos deputados para realizar obras nos pequenos 
municípios... 
 No PPA todos os municípios do Estado estão 
sendo contemplados com obras maiores. Vemos que os 
investimentos são maiores. Fomos Deputado durante quatro 
anos, nesta Casa, e todas as emendas que fizemos, nenhuma 
delas foram atendidas. Se Deus permitir que este Governo 
faça com que desses seiscentos mil reais, chegue ao nosso 
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município, cinqüenta, vinte ou trinta mil ficaremos felizes. 
V.Ex.ª pode estar certa de que o Município da Serra, pelo 
que vimos, está no plano do governo. 
 
 A SR.ª SUELI VIDIGAL - Agradecemos o 
aparte. Realmente é inegável as mudanças por parte do 
governo, mas estamos registrando a questão da Serra 
porque como bem falamos o nosso município há sete anos 
trabalha sozinho e sempre em parceria com os governos 
anteriores. Dizemos que de antemão é uma frustração 
porque é através dos movimentos organizados daquela 
cidade que a população foi participativa, levou os seus 
anseios. A questão emergencial da Serra, entre tantos outros 
problemas é a da segurança pública, da educação e a 
questão da saúde. 
 Não estivemos hoje nesse Café da Manhã, porém, 
através de alguns Deputados soubemos que seria destinado 
esse recurso para o Município da Serra. Realmente frustra 
as nossas expectativas porque, na verdade, esperávamos 
uma atenção maior para a nossa região, sem desfazer e 
desmerecer aos outros mas usaremos desta Tribuna 
oportunamente para voltar a este assunto que é de 
relevância e de importância que a sociedade serrana 
participe conosco. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE- (PAULO FOLETTO) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson Vaillant. 
(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Délio 
Iglésias. (Pausa) 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
assomamos a esta Tribuna nesta tarde para dizer da nossa 
satisfação de ter participado do XIV Camporí dos 
Desbravadores da Associação Espírito Santense da Igreja 
Adventista do 7º Dia, do qual pertencemos. Acampamos no 
EDESSA, comemorando naquele colégio interno, único 
com regime de internato no Estado, seus quarenta anos. 
 Mais de quatro mil entre crianças, jovens, 
adolescentes e adultos estiveram acampando naquela 
localidade debaixo de um calor muito forte, noite fria, mas 
mesmo assim isso se tornou para nós um desafio. 
Conseguimos juntar ali, Deputado Paulo Foletto, quase 
quinhentas bolsas de sangue. V.Ex.ª que foi um braço 
direito desse projeto, apoiando- nos, mandando 
ambulâncias para também atender as crianças que muitas 
vezes por uma insolação forte passavam mal, receba aqui o 
abraço de um desbravador em nome de todos aqueles 
desbravadores que são gratos ao apoio de V.Ex.ª. 
 Seria uma injustiça não falarmos do Prefeito 
Guerino Balestrasse, homem simples mas humilde e sério, 
prefeito coerente que tem feito um trabalho muito bonito 
em Colatina, fazendo a diferença na administração pública. 
O nobre Deputado apoiou o evento do início ao final.  

Os desbravadores puderam dar a sua parcela de 
contribuição, arrecadando grande quantidade de alimentos, 
assistindo várias famílias necessitadas, também doando 
roupas, carinho e amor. Plantamos ali mais de quinhentas 
mudas de árvores na cidade de Colatina. Fizemos a limpeza 

e pintura do Cristo Redentor, um lugar bem parecido com o 
Cristo Redentor de Guaçuí, Deputada Fátima Couzi. Foi 
muito bonito aquele trabalho, Sr. Deputado Rudinho de 
Souza, isso mostra o trabalho dos desbravadores e V.Ex.ª., é 
um dos grandes colaboradores de Marataízes, porque sabe 
do trabalho dos desbravadores e o que representam para a 
sociedade, para as comunidades  e o que podem fazer no 
caso de  enchentes de primeiros socorros, no caso de 
catástrofes. São treinados para ajudar, para colaborar. 
 Portanto, cabe a nós agradecer a todas aquelas 
autoridades políticas do Estado que têm dado a sua parcela 
de contribuição, em parceria com o Clube de 
Desbravadores. O Clube de Desbravadores nasceu para 
servir. Quando dizemos isso nos orgulhamos em saber que 
tem um Deputado aqui,  hoje, Líder do PTB, Sr. Deputado 
Marcelo Santos, que já foi desbravador, que pertenceu ao 
Clube de Desbravadores e que também já pôde ajudar 
muito quando pertencia ao Clube de Desbravadores.  
 Os desbravadores hoje no Espírito Santo são 
aproximadamente oito mil e duzentos desbravadores e no  
mundo somos mais de um milhão e trezentos mil 
desbravadores. Isso mostra que somos uma força e que 
temos feito um trabalho voluntário, um trabalho acima de 
tudo para Deus e depois para o próximo. E com certeza o 
nosso trabalho  tem sido gratificante, porque temos visto 
tantas pessoas felizes, reconhecendo a ajuda dos 
trabalhadores. 
 Gostaríamos de pedir as autoridades desta Casa de 
Leis, aos nossos Deputados, aos nobres companheiros que 
façam uma visita ao  Clube de Desbravadores de suas 
cidades. Eles já vieram aqui numa Sessão  Solene, mas 
façam uma visita ao Clube de Desbravadores e verão que 
vale a pena investir  nesses jovens. Enquanto muitos jovens 
estão hoje, infelizmente, nas drogas, na prostituição, estão 
aí nos vícios, os desbravadores, além de exercerem uma 
vida completamente voltada para o serviço religioso e a 
participação das comunidades, ainda  tem atraído jovens 
para saírem das drogas, saírem da prostituição, para 
participarem com eles de atitudes relevantes e nobres para o 
País. 
 Portanto, tivemos o nosso XIV Campori e foi 
muito importante esse grande encontro dos desbravadores. 
Agradecemos a Prefeitura de Colatina, na pessoa do Sr. 
Prefeito Guerino Balestrassi, ao Sr. Deputado Paulo Foletto, 
aos Secretários Municipais que nos ajudaram durante todo 
aquele evento.  Foi muito salutar e recompensador, embora 
de noite o frio fosse muito grande. Foi um dos 
acampamentos mais difíceis que participamos. Durante o 
dia, devido a estiagem no Norte, o calor estava a quase 
quarenta e quatro graus e a noite um frio quase que 
insuportável.  

Mas somos treinados para vencer as barreiras e 
derrubar as muralhas. Graças à Deus não tivemos nenhum 
incidente e tudo terminou bem. Colatina pôde receber, 
acolher todos esses desbravadores e receber, em troca disso, 
a limpeza de alguns bairros e a doação de sangue para as 
emergências dos hospitais. 
 Queremos também dizer da nossa satisfação de ter 
recebido nesse XIV Campori, conforme havia prometido, o 
Sr. Governador Paulo Hartung desceu de helicóptero, para a 



Vitória-ES, terça-feira, 21 de outubro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 3632 

alegria da garotada e para prestigiar os Desbravadores do 
Espírito Santo. 

O Sr. Governador Paulo Hartung estava 
acompanhado dos Secretários de Estado da Agricultura 
Ricardo Ferraço, da Educação José Eugênio Vieira e do 
Senador da República Gerson Camata. Ali estava a chapa 
completa na qual votamos nas eleições passadas, 
juntamente com o Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 

Queremos dizer que foi muito bom recebermos o 
Sr. Governador Paulo Hartung, a meninada se animou, 
valorizou aquele encontro e será inesquecível na vida 
dessas crianças a chegada do mesmo, participando do nosso 
XIV Campori. 

Gostaríamos de, nos últimos minutos que restam, 
parabenizar o Sr. Governador Paulo Hartung pela beleza 
como trata a coisa pública e a todos nós Deputados com 
respeito. 

Dia desses fomos abordados na rua e uma pessoa 
nos disse o seguinte: “Olha Deputado, hoje já olho os 
políticos de uma outra maneira. Hoje vocês são pessoas que 
têm valor. Vocês estão trabalhando com muita seriedade. 
Parabéns pela boa Assembléia Legislativa, parabéns por 
ajudar o Governo do Estado a analisar com carinho como 
construir um Estado melhor”.  

Sentimo-nos felizes e honrados, porque até como 
vereador, embora fazendo um grande trabalho em Vila 
Velha, nunca fomos reconhecidos publicamente na rua. 
Mas desta vez fomos reconhecidos, Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, juntamente com os companheiros e isto nos 
enaltece e nos deixa felizes, porque sabemos da nossa luta. 

Muita gente acha que o deputado não faz nada. 
Antes de falarmos ao microfone, começávamos a almoçar 
um hambúrguer ali atrás, mas tivemos que deixar pela falta 
de tempo, porque nossa vida é muito corrida, por muitas 
vezes não dá certo. 

Portanto, parabenizamos o Governo do Estado 
pelas ações coerentes feitas a cada dia. 

 
O Sr. Marcelo Santos - Gostaríamos de registrar 

aqui o empenho de V.Ex.ª, principalmente junto à Igreja 
Adventista, parabenizando também o Sr. Governador Paulo 
Hartung pela visita a Colatina, terra do Sr. Deputado Paulo 
Foletto. Nobre Deputado a popularidade de V.Ex.ª em 
Colatina cresceu bastante a partir do momento da visita do 
Governador do Estado e do Senador da República,  Gerson 
Camata. 

 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – Agradecemos a 

todos que nos ajudaram neste evento e a tolerância pelos 
minutos que excedemos. Muito obrigado. Muito bem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO FOLETTO) -  

Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Brice Bragato. 
 
A SR.ª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da 

oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, concedemos um aparte de trinta segundos ao Sr. 
Deputado Zé Ramos, porque hoje estamos no pique da 
campanha das eleições para a reitoria da UFES. 

 

O Sr. Zé Ramos – Sr.ª Deputada Brice Bragato, 
ficamos muito honrados em receber hoje seu convite para 
lhe acompanhar, quarta e quinta-feira, quando V.Ex.ª 
receberá o diploma de bacharel em Direito. 

Solicitamos a V.Ex.ª que fizesse imediatamente o 
concurso da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, se 
inscrevesse na Ordem, porque o PFL está se reestruturando, 
contratará assessores jurídicos e tenho certeza de que V.Ex.ª 
tem um peso grande para isto. 

 
A SR.ª BRICE BRAGATO – Consultaremos o 

PT para saber se podemos advogar para o PFL. Achamos 
que não. 

 
O Sr. Zé Ramos – Aguardamos a resposta de 

V.Ex.ª. 
 
A SR.ª BRICE BRAGATO – O Sr. Deputado 

Carlos Casteglione já disse que não seremos autorizada. 
Então, será difícil. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as Deputadas, 
voltamos a esta Tribuna para, mais uma vez, falar sobre o 
processo de eleições que acontecem na Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
Não é à toa que as eleições da UFES ganham destaque na 1ª 
página do jornal A Gazeta de hoje: Eleição de reitor na 
UFES mobiliza 23 mil pessoas  e ganha uma página inteira, 
a página 17, dizendo: “Eleições na UFES mobiliza a 
sociedade”. 
 É lamentável que o candidato da situação, 
Professor Rubinho, da Chapa 10, divulgue uma nota oficial 
no Domingo, ontem, estranhando a ingerência de elementos 
externos nas eleições da UFES. Isto denota claramente qual 
é a concepção que esta gestão que está aí e o continuísmo 
representado pela Chapa 10 tem da universidade, de uma 
universidade isolada da sociedade, isolada do Estado do 
Espírito Santo. 
 É inevitável que a sociedade capixaba se relacione 
com esse processo eleitoral. É impossível não envolver a 
sociedade num debate que envolva a UFES. Primeiro 
porque a UFES é a nossa única universidade pública no 
Espírito Santo; segundo, porque a UFES tem um orçamento 
de 120 milhões de reais ano, que é equivalente a muitas 
prefeituras de nosso Estado; terceiro, porque a UFES é 
pública, é sustentada pelos impostos de todos os cidadãos 
deste Estado e deste País. E, portanto, o que acontece lá 
dentro diz respeito a toda a sociedade. 
 Mais que isso é preciso, como disse muito bem o 
professor Rogério, que é o candidato a reitor pela Chapa 30, 
na sua entrevista no programa “Bom Dia Espírito Santo” na 
última sexta-feira, é preciso um projeto institucional que 
articule os profissionais da universidade, que são muitos, 
que são valorosos, com os movimentos sociais de nossa 
sociedade e com o setor produtivo capixaba com o projeto 
de desenvolvimento do Espírito Santo que está sendo 
colocado em prática pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
pelo PPA, com o apoio da Assembléia Legislativa. 
 Querer isolar a UFES é um retrocesso. E o 
candidato Rogério Queiróz, tendo como vice Kleber 
Frizzera, é o que tem colocado esta interação. Não é à toa 
que durante todo esse processo procurou todos os setores 
organizados no âmbito governamental, no âmbito 
empresarial, no âmbito da sociedade civil para apresentar 
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essa proposta de intervenção interativa em prol de uma 
UFES articulada com toda a comunidade, de uma UFES 
transparente e democrática, inserida no contexto do Estado 
do Espírito Santo. 
 Achamos até engraçado, Sr. Deputado Paulo 
Foletto, que na sexta-feira, pela manhã, quando nós 
estávamos panfletando no ponto de ônibus da passarela, 
com a camisa da Chapa 30, junto com o vereador 
Alexandre Passos, do Partido dos Trabalhadores, a equipe 
de campanha da Chapa 10 mandou chamar o fotógrafo para 
comprovar que tem partido político na campanha da Chapa 
30. E o candidato Rogério Queiróz já tinha respondido, no 
debate que fez na universidade, na terça-feira passada, que 
todos os setores éticos, de dentro e de fora da UFES estão 
apoiando o Movimento Reviva UFES. O Sr. Deputado 
Paulo Foletto também, o PSB também. Tem uma resolução 
da direção estadual do PSB –  não fomos autorizada a ser 
porta-voz – mas queríamos dizer, Sr. Deputado Paulo 
Foletto, que o PSB, o PPS e o Partido dos Trabalhadores 
têm como marca, como tradição se posicionar com clareza 
sobre todos os temas importantes que acontecem na 
conjuntura do Estado do Espírito Santo.  

E, no caso do PT, do PSB e do PPS é uma questão 
de responsabilidade nossa com o próprio Governo Lula. O 
Governo Lula é o responsável pelas universidades públicas. 
Se as universidades públicas não forem fortalecidas a conta 
é do Ministério da Educação e Cultura, a conta é do 
Governo Lula, a conta é do Partido dos Trabalhadores e 
seus coligados. 
Até se não fosse nossa tradição de estarmos sempre 
presentes nas coisas fundamentais do Estado do Espírito 
Santo teríamos que estar envolvidos na eleição da UFES 
por uma responsabilidade que o Governo Lula tem com as 
universidades públicas de qualidade, gratuita, com 
transparência e moralidade, que é o que precisamos resgatar 
em relação à UFES. 
 Achamos pífio, ridículo alguém fotografar para 
dizer que tinha gente de fora intrometida na eleição da 
UFES. Talvez os desavisados não saibam que não somos 
nenhum pouquinho de fora. Somos tão de dentro que vamos 
votar como eleitora nessa eleição, porque temos o privilégio 
de pouca gente, temos o privilégio que apenas onze mil, 
setecentos e quarenta e quatro pessoas têm no Espírito 
Santo de ser uma aluna presencial do curso de direito, 
finalista, mas que cola grau no dia da eleição, à noite. 
Portanto, votaremos durante o dia na chapa 30 do Professor 
Rogério. 
 O Sr. Deputado Claudio Vereza, aluno do curso 
de comunicação, também votará e já declarou seu voto. E, 
mais do que isso, não só votaremos como faremos boca de 
urna. Vamos fiscalizar aquelas eleições, porque isso diz 
respeito a nós que somos aluna pela segunda vez, 
formando-nos pelo segundo curso na UFES, primeiro 
serviço social e agora direito, é que estamos pensando no 
futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos 
nossos amigos, da geração de quinze, dezesseis e dezessete 
anos que tem muito mais dificuldade de acesso do que 
tivemos na nossa época, quando jovem, até por causa da 
falência do ensino público que queremos resgatar. 
 Também há um equívoco do Professor Weber 
Macedo, atual Reitor, quando fala em estremecimento das 
relações entre a UFES e a Petrobras. Não é verdade. As 
relações entre a UFES e a Petrobras estão ainda mais 
fortalecidas. O Sr. Governador do Estado do Espírito Santo 

entrou como parceiro. O presidente nacional da Petrobras, 
Sr. José Eduardo Dutra, esteve aqui e reafirmou que as 
parcerias continuarão, que a pesquisa científica continuará, 
que a Petrobras continuará investindo recurso financeiro na 
UFES, mas estão aguardando a conclusão do processo 
eleitoral para estabelecer as novas parcerias com o futuro 
reitor. A Petrobras é bastante precavida em não ficar 
assinando convênio numa hora dessa, porque estamos no 
calor das eleições e qualquer coisa poderia ser utilizada por 
este ou aquele candidato. Mas está claro que as parcerias 
serão aprofundadas. 
 Lembramos que nós, estudantes, temos o direito 
ao voto paritário. Infelizmente, estamos no final de 
semestre e a UFES está um pouco esvaziada. Mas na 
quinta-feira, dia 23, de 8 às 20h, temos certeza de que os 
onze mil, setecentos e quarenta e quatro estudantes 
presenciais, com mais sete mil, seiscentos e doze alunos do 
ensino à distância irão comparecer nos seus devidos centros 
para darem os seus votos e, particularmente, pedimos mais 
uma vez que analisem com muito carinho a desenvoltura, o 
desempenho e a proposta da chapa 30 “Reviva UFES”, 
composta pelos Professores Rogério Queiroz e Kleber 
Frizzera. 
 Hoje, entre às 18 e 20h, haverá um 
videoconferência em todos os CREAD’s do Espírito Santo, 
especialmente dedicado aos alunos do NEAD. Esperamos 
que tenham muita atenção nesse debate, porque ele será 
revelador. 
 Muito obrigada e até o dia 23 com a chapa 30, 
Professores Rogério e Kleber. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. Deputadas, 
um abraço aos dois conterrâneos de Colatina, que estão 
presentes nas galerias, Srs. Acássio e Gilberto. Obrigado 
pela presença. Os dois, além de serem eleitores, são  cabos 
eleitorais. 
 Continuaremos com o tema  do Reviva UFES, 
Sr.ª Deputada Brice Bragato. Ficamos  satisfeito quando os 
partidos de tendência mais progressista fizeram opção por 
Rogério  Queiróz . Quando vimos  no Programa “Bom Dia 
Espírito Santo”, o candidato da chapa 10,  ser sabatinado 
por Abdo Chequer, ele pouco ou nada acrescentou além 
das perguntas que o entrevistador lhe fez.  Achamos as 
respostas pouco consistente para um cidadão que se dispõe 
a ser reitor de uma universidade. Isso completa o raciocínio 
do candidato em toda sua estrutura de campanha quando 
nem perceberam que V.Ex.ª, uma militante que já se 
anunciou desde o começo e recém terminado o curso tem 
todo o direito de participar como qualquer cidadão deste 
Estado, de qualquer município ou desta Nação de um 
processo eletivo que vai interferir na vida e no destino do 
Estado do Espírito Santo, como é a eleição da reitoria da 
UFES. 
 Estudamos em universidade pública de 1975 a 
1980,  cursando o curso de medicina. Dois irmãos 
estudaram na UFES, fizeram a Escola de Farmácia, um 
iniciou e terminou o curso quando ela era  estadual; o outro 
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quando ela era estadual já estando no processo de 
federalização e  o outro  fez engenharia mecânica.  

Na nossa casa todos dependeram da UFES para  
se formar. Essa Universidade precisa ser  gerenciada por 
uma pessoa que tenha capacidade gerencial e espírito de 
compartilhamento para poder  dar destinos à educação, à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico desse Estado. 

 Não temos dúvida de que o nosso candidato da 
chapa 30, professor Rogério Queiróz, com o projeto 
“Reviva UFES” será eleito e trará a UFES de volta ao seio 
da sociedade, participando e dividindo o poder, a 
influência que essa universidade tem sobre a capacidade 
tecnológica,  científica e sobre o estudo da qual ela sempre 
foi e deve ser o grande condutor nesse Estado. 
 Começaremos pelo assunto do Sr. Deputado 
Délio Iglésias, porque é fantástico o acampamento 
Campuri em Colatina em termos de acontecimentos.  
S.Ex.ª bem frisou, demos suporte através de ambulâncias 
da empresa da qual ajudamos a dirigir,  a Unimed. Demos 
esse suporte de ambulâncias porque os adolescentes 
estavam desmaiando em função do tema que viemos 
abordando ao longo  das últimas três semanas. O sol 
esquentou nesses  últimos quinze dias com a estiagem que 
já  vinha a nove meses. E, agora com a entrada da 
primavera, que para nós já é um verão intenso, o sol 
esquentou demais, as crianças e adolescentes desmaiavam 
apenas caminhando. O Sr. Deputado Délio Iglésias  
esqueceu de dizer que nenhuma atividade física esportiva 
pode ser complementada em função do calor que estava 
fazendo em nossa região. 
 Estamos, agora, na fase de emendas do PPA e 
logo em seguida do orçamento. E, queremos lembrar que 
os municípios da nossa região, principalmente do norte que 
estão acometidos por essa estiagem  prolongada, que não 
basta nesse momento de sufoco, lançarmos  mão de 
programas pequenininhos para resolver através de, como se 
faz muito no Nordeste, meio salário para o cidadão mover 
terra daqui para ali hoje, e de lá para cá amanhã, ou 
concedendo um volume de dinheiro que dê para ele 
comprar uma cesta semi-básica, porque normalmente 
nessas situações o que chega são pouco mais do que 
esmola, migalhas para dar uma satisfação de governantes a 
possíveis eleitores no futuro. 
 O que precisamos é que as Secretarias de 
Agricultura, de Ciência e Tecnologia, façam programas, 
desenvolvam projetos seqüenciais para que não fique só 
durante o mandato daquele governante que estiver 
gerenciando o município por aqueles quatro anos, mas que 
seja perene, que tenha uma seqüência em administrações 
futuras. Não conhecemos governante que ao ver um bom 
projeto traçado para o seu município, o abandone. Então, os 
técnicos das secretarias e os executivos dos municípios 
devem preparar programas para o reflorestamento, para a 
recuperação dos mananciais hídricos e na nossa região 
principalmente para a retenção de água no período da 
estiagem. Sem isso, não adianta querer tapar o sol com a 
peneira, levar dinheiro pouco, migalha que não vai resolver 
o problema da população.  

Alguns Municípios estão conseguindo recuperar 
um pouco o problema da seca com programas e projetos 

bem feitos, é para isso que estamos alertando a população 
técnica e executiva nos municípios no norte do Estado do 
Espírito Santo, pois sem projetos, sem programas bem 
definidos não se conseguirá nada. O período é cíclico, 
passamos por uma fase de estiagem, agora vem a chuva, 
mas na frente volta o processo. Não vamos conseguir 
recuperar a questão do reflorestamento muito rápido e esse 
processo que estamos assistindo e passando por ele agora, 
sem dúvida logo irá voltar.  

No sábado foi Dia do Médico e daqui a pouco 
teremos uma sessão solene, como é tradicional, conduzida 
por médicos. Alguns companheiros que não são médicos 
quiseram fazer também algumas homenagens. O Deputado 
Luiz Carlos Moreira já é tradicional nesta condução há 
vários anos e irá, sem dúvida, abrilhantar essa sessão 
solene. 

Estivemos sexta-feira também no Município de 
Pancas com o Governador do Estado e ouvimos muito 
lamento e choro, por assim dizer, também ranger de dentes 
em função de Pancas estar inserido na região mais sofrida 
do Espírito Santo. Um Município eminentemente agrícola, 
sem nenhuma capacidade de investimento industrial, com 
um comércio de médio para pequeno porte e que numa 
época dessa, com as rezes morrendo no pasto.  

Sábado encontramos com um amigo nosso em 
Colatina que disse que iria para a sua propriedade contar se 
seriam vinte ou trinta as cabeças de gado perdidas nessa 
semana. Como é triste a situação o cidadão que tenta 
recuperar a sua propriedade e não consegue.  

Estivemos em Pancas com o Governador e S.Ex.a 
assinou convênios de recuperação de escolas; houve a 
doação de uma retroescavadeira ao Município. Só para 
confirmamos o compromisso que o Governador tem com o 
Estado, que é dar atenção aos Municípios do interior. O Sr. 
Governador Paulo Hartung reafirma o compromisso e 
cumpre as promessas de campanha. Somos gratos a S.Ex.a 
por estar trazendo alento à população do noroeste do 
Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Vamos designar a Sra. Deputada 
Janete de Sá e o Sr. Deputado Reginaldo Almeida para, em 
nome deste plenário, cumprimentar a delegação italiana que 
se encontra no Salão Nobre desta Casa. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 
Tose. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a  ao Sr. Deputado Edson 
Vargas. (Pausa) 

Ausente, concedo-a  ao Sr. Deputado Sérgio 
Borges.(Pausa) 
 Ausente, concedo-a  ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr.ª Presidenta, Mariazinha Vellozo 
Lucas, Srs. Deputados, Srªs. Deputadas...   
 
 O Sr. Délio Iglésias – Obrigado Sr. Deputado 
Carlos Casteglione pelo aparte.  
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Não poderíamos deixar de fazer uma correção, 
pois cometemos uma injustiça com o Sr. Deputado Marcos 
Gazzani ao nos esquecermos de agradece-lo pelas 
contribuições dadas aos Desbravadores de Itapemirim, 
região de Campo Acima. Mas com certeza S.Ex.a tem sido 
reconhecido por aquela comunidade.  

Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Gazzani, 
pelo apoio que V.Ex.ª  tem dado aos Desbravadores da 
cidade onde reside. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Queremos 
também empenhar, da tribuna desta Casa, o nosso apoio e a 
nossa luta ao candidato da Chapa 30 para  eleição da 
Reitoria da Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo, composta pelos companheiros Rogério Queiroz e 
Kleber Frizeira, que estão apresentando à universidade uma 
nova maneira de gestão daquele centro da construção do 
pensamento capixaba. 

Vale a pena ressaltar,  na condição de Deputado 
do interior e de eleitores do processo da universidade, que 
na próxima quinta-feira algo em torno de sete mil e 
duzentos alunos estarão votando no interior, no chamado 
Núcleo de Educação à Distância – NEAD. 

Estivemos no sul do Estado, na Base do NEAD de 
Cachoeiro de Itapemirim   no final de semana trabalhando, 
fazendo alguns contatos com alguns professores que 
participam desse núcleo, no sentido de estarmos 
fortalecendo a eleição do professor Rogério Queiroz na 
Região Sul do Estado do Espírito Santo. O referido 
professor esteve em Cachoeiro de Itapemirim na última 
sexta-feira e participou de uma reunião na Secretaria 
Municipal de Educação e de um debate na TV Sul, onde fez 
a colocação de suas propostas para administração da 
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Sem 
dúvida nenhuma aquela universidade precisa passar por um 
momento de reformulação e reestruturação e ser colocada, 
de fato, nos caminhos em que estão o Governo brasileiro e 
do Espírito Santo. 

Apesar de não termos direito a voto, pois nos 
formamos na Faculdade de Cachoeiro de Itapemirim, hoje 
São Camilo, antiga Faculdade de Ciências, Letras e 
Filosofia Madre Gertrudes, de São José, entendemos que as 
propostas colocadas pelos professores Rogério Queiroz e 
Kleber Frizera são as melhores no momento para dirigir a 
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo.  
 Além disso, reportamo-nos ao Seminário que 
realizamos na Assembléia Legislativa na última sexta-feira, 
que discutiu o Setor de Rochas Ornamentais  e de Petróleo. 
Esse seminário foi uma proposta feita pela Sr.ª Deputada 
Federal Iriny Lopes, do Partido dos Trabalhadores, que 
trouxe para a Assembléia Legislativa, na quinta-feira à 
noite, na abertura desse evento, uma representação jamais 
vista no Estado do Espírito Santo. 

Estavam presentes vários Secretários de Estado, 
entre eles o Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, Sr. Luiz Fernando Schettino; o 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Sr. Júlio  César Carmo Bueno; e vários dirigentes 
do setor de mármore e granito, tanto os empresários como 
os trabalhadores. Além da presença de importantes 
administradores de Brasília. 

Registramos a presença do Dr. Giles Cariconde, 
Secretário de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e 
Energia, e também do Presidente do DNPM, que discutiram 
as políticas de petróleo e de rochas no Estado do Espírito 
Santo, que teve com certeza resultados e encaminhamentos 
muito importantes para esses setores importantes da 
economia do Estado do Espírito Santo. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Sr. Deputado Carlos Casteglione, 
informo a V.Ex.ª que terá um crédito de cinco minutos para 
falar na próxima sessão, conforme Regimento Interno. 
 Findo o tempo destinado aos oradores inscritos, 
passa-se à: 

ORDEM DO DIA 
 

Votação da Redação Final do Projeto de Lei n.º 
242/2003. 

 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei 

Complementar n.º 16/2003. 
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 126/2003, da Deputada Janete de Sá, que 
institui o Programa de Alimentação para os Trabalhadores 
da Construção Civil. Publicado no DPL de 30.05.2003. 
Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
Constitucionalidade. Na Comissão de Cidadania a 
Deputada Fátima Couzi se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria, na sessão ordinária do dia 
13.10.2003. (COMISSÕES  DE CIDADANIA E DE  
FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 44/2003, do Deputado Cabo Elson, que 
dispõe sobre a Campanha Educativa de Combate ao 
Racismo. Publicado no DPL de 07.04.2003. Parecer n.º 
109/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda.  Parecer n.º 003/2003, 
da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com emenda. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 288/2003, de autoria do Poder 
Executivo, alterando dispositivos da Lei n.º 7.000/2001, 
dispondo sobre o ICMS. Publicado no DPL de 03.09.2003.  
Parecer n.º 234/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÃO DE FINANÇAS) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 197/2003, do Deputado Marcos Gazzani, 
dispondo sobre a destinação de produtos perecíveis 
apreendidos por órgãos de fiscalização estadual e dá 
outras providências. Publicado no DPL de 03.07.2003.  
Parecer n.º 173/2003, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÕES  DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS) 

 
Discussão única, do Projeto de Resolução n.º 

186/2003, do Deputado César Colnago, alterando o 
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Regimento Interno para garantir tramitação mínima a 
matérias desarquivadas. Publicado no DPL de 27.06.2003. 
Pareceres nºs 149/2003,  da  Comissão de Justiça  pela  
constitucionalidade  e  015/2003, da Mesa Diretora  pela  
aprovação, publicado no DPL de 14.10.2003. 

 
Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 251/2003, 

da Bancada do PT, tornando obrigatória a divulgação de 
informações sobre o Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores Terrestres – DPVAT. Publicado 
no DPL de 20.08.2003. Parecer n.º 242/2003, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
de 14.10.2003. 

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

n.º 320/2003, de autoria do Governador do Estado, oriunda 
da mensagem n.º 115/2003, que revoga a Lei n.º 
7.415/2002, que dispõe sobre a competência do CRO/ES, 
para edição de relação de preços referenciais mínimos de 
honorários odontológicos. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 327/2003, de autoria do Governador do Estado, oriunda 
da mensagem n.º 122/2003, que revoga a Lei n.º 
7.424/2002, que dispõe sobre o pagamento pelo Estado de 
honorários a advogado que não for Defensor Público, 
quando nomeado para defender réu pobre. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 332/2003, de autoria do Governador do Estado, oriunda 
da mensagem n.º 127/2003, que revoga a Lei n.º 
7.405/2002, que autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa Amor de Família, instituindo o auxílio-doação 
para servidores públicos estaduais, civis ou militares, que 
acolherem em suas famílias, crianças ou adolescentes entre 
05 e 12 anos oriundas de entidades de atendimento a 
menores. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 334/2003, de autoria do Governador do Estado, oriunda 
da mensagem n.º 129/2003 que revoga a Lei n.º 7.409/2002, 
que obriga a Secretaria de Educação a dar publicidade a 
informações relativas ao percentual do orçamento destinado 
à educação. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 341/2003, de autoria do Deputado Délio  Iglesias, que 
Concede título de cidadão espírito-santense ao Sr. Gilberto 
Maurício. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 343/2003, de autoria da Deputada Janete de Sá, que 
torna obrigatório a execução do Hino do Espírito Santo pelo 
menos uma vez por mês em todas as instituições de ensino 
fundamental e médio do Estado. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. 

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

n.º 347/2003, de autoria do Governador do Estado, oriunda 

da mensagem n.º 136/2003, que revoga a Lei n.º 7.402/02, 
que dispõe sobre a efetivação do trabalho dos presidiários 
do Estado. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 352/2003, de autoria do Deputado Anselmo Tose, que 
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores 
dos Bairros de Goiabeiras. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. 

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

n.º 322/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 117/2003,  revogando a Lei n.º 
7.417/2002, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades 
aos estabelecimentos carcerários. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. 

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

n.º 323/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 118/2003, revogando a Lei n.º 
7.418/2002, que institui procedimentos especiais para 
prevenção e a detecção dos casos de lesões por esforços 
repetitivos – LER. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 325/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 120/2003, revogando a Lei n.º 
7.422/2002, que autoriza o Poder executivo a criar o Banco 
de Informações e Registro Estatístico dos índices de 
Violência e Criminalidade. Publicado no DPL de 
1º.10.2003. 

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

n.º 324/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 119/2003,  revogando a Lei n.º 
7.421/2002, que assegura curso profissionalizante aos 
deficientes auditivos. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 328/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 123/2003, revogando a Lei n.º 
7.399/2002, que dispõe sobre o atendimento preferencial de 
idosos nos diferentes níveis de atenção à saúde no SUS-ES. 
Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 329/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 124/2003, revogando a Lei n.º 
7.400/2002, que autoriza a Secretaria de Educação a incluir 
no calendário escolar das escolas públicas, visita às sessões 
desta Casa. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 330/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 125/2003, revogando a Lei n.º 
7.403/2002, que institui o Programa Estadual de Educação 
Ambiental. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 333/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
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oriundo da Mensagem n.º 128/2003, revogando a Lei n.º 
7.406/2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação de fotografias de crianças e adolescentes 
desaparecidos, nas contas de fornecimento de telefonia 
emitidas pelas empresas prestadoras desse serviço no 
Estado. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 335/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 130/2003, revogando a Lei n.º 
7.410/2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação de fotografias de crianças e adolescentes 
desaparecidos, nas contas de fornecimento de energia 
elétrica emitidas pelas empresas prestadoras desse serviço 
no Estado. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 336/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 131/2003,  revogando a Lei n.º 
7.412/2002, que dispõe sobre atividade extracurricular de 
leitura de jornais e revistas em sala de aula. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 337/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 132/2003, revogando a Lei n.º 
7.414/2002, que autoriza o Poder Executivo a instalar a 
unidade do departamento Médico Legal no Município de 
Nova Venécia. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 338/2003, de autoria do Governador Paulo Hartung, 
oriundo da Mensagem n.º 133/2003, revogando a Lei n.º 
7.407/2002, que veda a cobrança conjunta do DPVAT, das 
multas de trânsito e da taxa de licenciamento. Publicado no 
DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 346/2003, de autoria do Governador do Estado, oriundo 
da Mensagem n.º 135/2003, revogando a Lei n.º 7.398/02, 
que estabelece a obrigatoriedade da separação de presos nos 
estabelecimentos prisionais do Estado. Publicado no DPL 
de 1º.10.2003. 

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

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

 
Discussão especial, em 1ª sessão, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 17/2003, do Deputado Paulo 
Foletto, dando nova redação ao artigo 32 da Constituição 
Estadual, que trata dos princípios da administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos 
Municípios. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

 

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º  340/2003, do Deputado Délio Iglesias e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao Pr. Fabiano 
Sartoratto. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 342/2003, do Deputado Délio Iglesias e outros, que 
concede título de cidadão espírito-santense ao S2r. Marcus 
Aurélio da Silva Rangel. Publicado no DPL de 1º.10.2003. 

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

n.º 236/2003, do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe 
sobre a criação de locais reservados para exposição de fitas 
de vídeo e DVDs pornográficos em locadoras. Publicado no 
DPL de 13.08.2003. 

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

n.º 302/2003, da Bancada do PT, que dispõe sobre a 
proibição  de exposição em locais de destaque de 
supermercado o produto “Álcool Etílico Hidratado na 
forma líquida”. Publicado no DPL de 10.09.2003. 

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

n.º 313/2003, da Deputada Fátima Couzi, estabelecendo 
normas para destinação final de garrafas plásticas. 
Publicado no DPL de 24.09.2003. 

 
Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 160/2003, do Deputado Délio Iglésias, alterando o 
disposto nos artigos 1º e 2º da Lei n.º 4.999/94, que autoriza 
o Poder Executivo a doar área à Associação da União Este 
Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia, em Maruípe. 
Publicado no DPL de 18.06.2003. 

 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei  n.º 

242/2003. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei 

Complementar  n.º 16/2003. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 

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

de Lei n.º 126/2003. 
Concedo a palavra a Presidenta da Comissão de 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para que esta ofereça 
parecer oral á matéria. 

 
 A SR.ª BRICE BRAGATO – Na forma 
regimental, assumo esta presidência e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Fátima Couzi, Janete de Sá e 
Luiz Carlos Moreira. 
 Designo a Sr.ª Fátima Couzi para relatar a 
matéria. 
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 A SR.ª FÁTIMA COUZI – (sem revisão da 
oradora) - Sr. Presidente e demais membros da Comissão 
de Cidadania, o nosso relatório é pela aprovação do parecer, 
acompanhando a Comissão de Justiça da Casa, que foi pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 126/03. 
 Colocamos algumas reflexões sobre a reunião que 
tivemos esta manhã com o  Governador do Estado. Foi uma 
reunião de mais ou menos cinco horas, onde o Governador 
inicialmente colocou para todos os Deputados presentes que 
fará uma viagem ao Japão para tentar trazer 
empreendimentos para o Estado do Espírito Santo. 
 Também foi falado sobre a questão do presídio de 
Viana, que precisa de suplementação e indicação de cargos 
para que esse presídio que seria feminino, passe a ser 
masculino, assim o Governador nos informou esta manhã. 
 Discutiu-se também a questão do PPA. 
Informamos a S.Ex.a que já havíamos apresentado todas as 
emendas ao PPA, fomos a primeira Deputada da Casa a 
protocolar as emendas, totalizando um número de quinze 
emendas, e colocamos uma emenda prevendo uma 
reposição salarial para os servidores, que não constava no 
PPA. 
 Tivemos uma conversa com o Governador do 
Estado e falamos para S.Ex.ª sobre a nossa preocupação, 
que também é uma preocupação de vários outros 
Deputados, e o  Governador disse que não havia nenhum 
problema uma vez que o PPA é para os próximos quatro 
anos e S.Ex.ª já tinha em mente alguma coisa nesse sentido. 
 Ficou também discutido uma quantia que será 
distribuída entre os deputados para emendas ao orçamento 
2004, uma vez que o orçamento de 2003 ficou enxuto, 
intacto, e não apresentamos nenhuma emenda atendendo 
uma solicitação do Sr. Governador, que pegou o Estado em 
situação caótica. Assim sendo, atendendo a uma solicitação, 
não apresentamos emenda ao orçamento de 2003, mas 
2004, com certeza, é papel parlamentar e estaremos 
discutindo com nossas bases, priorizando essas emendas. 
 Ficou também conversado à respeito da segurança 
pública deste Estado. Estava presente o Secretário de 
Estado de Segurança, e foi colocado a preocupação dos Srs. 
Deputados. O Governador disse para todos nós que está 
sendo estudado um plano de segurança, e isso é muito 
importante. Ficou também colocado que iremos ter uma 
conversa com o Secretário Guilherme Dias antes da 
conclusão do PPA, e o Secretário se dispôs a vir a esta Casa 
para junto conosco concluir toda essa conversa sobre o 
PPA, uma vez que estivemos com nossas bases eleitorais 
dizendo sobre com iríamos proceder na apresentação das 
referidas emendas nesta Casa. Está preestabelecido que o 
prazo será na próxima quarta-feira, dia 22. 
 Foi uma reunião muito produtiva, onde todos nós 
tivemos vez e voz, o Governador estava muito à vontade, 
ouviu as reivindicações de todos os parlamentares e, no 
final, pedimos uma reunião individual para tratar de 
questões específicas da nossa região política, e sua 
assessoria ficou de marcá-la e nos comunicar o mais rápido 
possível, antes da viagem do Sr. Governador, que está 
previamente marcada para o dia 05 de novembro. 
 Era isto o que tínhamos a dizer, Sr.ª Presidenta da 
Comissão de Cidadania, aprovando o Projeto de Lei da Sr.ª 
Deputada Janete de Sá. (Muito bem) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (BRICE BRAGATO) 
– Em discussão o Parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ –  Com a relatora. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com a 

relatora. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (BRICE BRAGATO) 

– A Presidência acompanha o  voto da relatora. 
Sr.ª Presidenta, a matéria foi aprovada por 

unanimidade na Comissão de Cidadania. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Concedo a palavra ao presidente da 
Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
  

O SR. PRESIDENTE - (EDSON VARGAS) – 
Convoco os membros da Comissão de Finanças, Srs. 
Deputados Marcelo Santos, José Esmeraldo, Helder 
Salomão, Cláudio Thiago e Robson Vaillant. 

Designo o Sr. Deputado Marcelo Santos para 
relatar a matéria . (Pausa) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr.ª Presidente, 
requeiro a V.Ex.ª o prazo de até setenta e duas horas para 
oferecer parecer à matéria. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (EDSON VARGAS) – 

É regimental. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n° 44/2003. 

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

 
O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, pela 

ordem! Requeiro a V.Ex.ª verificação de quorum para 
efeito de sustentação da sessão. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – É regimental. 
Convido o Sr. 1° Secretário a proceder à chamada 

dos Srs. Deputados para efeito de verificação de quorum . 
 
O SR. 1° SECRETÁRIO procede à chamada a 

que respondem os Srs. Deputados Anselmo Tose, Carlos 
Casteglione, Edson Vargas, Janete de Sá, José Esmeraldo, 
Luiz Carlos Moreira, Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo 
Foletto e Sueli Vidigal. (9) 
 
 O SR. 1° SECRETÁRIO – (PAULO 
FOLETTO) – Sr. Presidente, responderam à chamada nove 
Srs. Deputados. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Não há quorum para sustentação 
da sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convido 
os Srs. Deputados para a próxima, que será Solene, hoje, às 
17h 30min, em homenagem ao Dia do Médico, e para a 
qual designo 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer   
 

Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e sete 

minutos. 
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CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA 
SESSÃO SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS DEZESSETE HORAS E TRINTA 
MINUTOS COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS 
ANSELMO TOSE, BRICE BRAGATO, CARLOS 
CASTEGLIONE, CLAUDIO VEREZA, FÁTIMA 
COUZI, GILSON AMARO, GILSON GOMES, 
JANETE DE SÁ, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
MARCELO SANTOS, MARCOS GAZZANI, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO 
FOLETTO E ROBSON VAILLANT. (14) 

 
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 Paulo 
Folleto) 

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

(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê o 
Provérbio 13,11) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Solicito ao Sr. 2º Secretário que proceda 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. 
 Informo aos Srs. Deputados, à Srªs Deputadas e a 
todos os convidados que a presente Sessão é Solene em 
homenagem ao Dia do Médico, conforme requerimentos de 
autoria dos Srs. Deputados Paulo Foletto e Anselmo Tose, 
devidamente aprovados em Plenário. 
 Informo também esta Sessão foi preparada pelo 
conjunto dos Srs. Deputados médicos: Paulo Foletto, 
Anselmo Tose, Luiz Carlos Moreira e César Colnago. 
Infelizmente esta data coincidiu com a licença do Sr. 
Deputado César Colnago, estando o mesmo ausente neste 
dia. 
 Procederemos agora à composição da Mesa. Já 
contamos com a presença do Sr. Deputado Anselmo Tose, 
1º Secretário e proponente desta Sessão; do Sr. Deputado 
Paulo Foletto, 2º Secretário e também proponente desta 
Sessão, e do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. Queremos 
também convidar para compor a Mesa a Srª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, o Sr. Deputado Marcos Gazzani e o Sr. Saulo 
Ribeiro do Val, Presidente do Conselho Regional de 
Medicina. 

 Estão ocupando lugar de destaque neste Plenário 
os Srs. Hélio Barroso dos Reis, Presidente da Associação 
Médica do Espírito Santo; o Dr. Ricardo José Batista, 
representante do Conselho Federal de Medicina. 
 Neste momento convido a todos para, de pé, 
ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será executado 
pela Banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
 

(É Executado o Hino Nacional 
Brasileiro) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Gostaríamos de convidar a fazer parte da Mesa o 
Presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Fernando 
Chiabai; o Representante do Conselho Federal de Medicina, 
Dr. Ricardo José Batista; e o Presidente da Associação 
Médica do Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos Reis. 
 Queremos anunciar as presenças no Plenário, dos 
Srs. Deputados Gilson Amaro, Carlos Casteglione, Marcelo 
Santos e Robson Vaillant. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente Claudio Vereza, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas desta Assembléia, representantes das 
entidades médicas, Dr. Hélio Barroso, Ames, Dr. Fernando 
Chiabai, do Sindicato, Dr.  Saulo, do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Ricardo Batista, do CFM, senhoras e 
senhores médicos, boa tarde! 

Estamos aqui reunidos par a realização de mais 
uma Sessão Solene, lembrando que o objetivo deste tipo de 
cerimônia é prestar homenagem aos segmentos da 
sociedade e às pessoas que os representam, os quais se 
mostram meritórios de elogio público. 

É gratificante perceber que, ao longo do ano, as 
Sessões Solenes foram deixando de ser estranhas à 
sociedade e passaram a ser consideradas importantes não só 
pela homenagem em si, mas também pelo resgate da 
relação democrática e participativa dentro desta Casa de 
Leis. 

Portanto, é com singular satisfação que damos 
início a esta Sessão Solene, pois achamos ser de especial 
significado.  Hoje estamos homenageando o Dia do 
Médico, um profissional que nos é muito querido e faz 
mesmo parte da nossa vida, sendo impossível dissociá-la 
desta, já que também pertencemos a esta categoria. Nossa 
vida não se faria sem a medicina. No entanto, apesar dessa 
peculiaridade, consideramos salutar ressaltar a importância 
do médico na vida humana não só pela ralação direta com o 
profissional. Acreditamos inclusive parecer óbvio para os 
olhos do mundo, tanto a presença quanto a importância da 
medicina. Mas, apesar disso, não vemos esse mesmo 
reconhecimento quanto ao ser humano por trás da insígnia 
de doutor. 
 A humanidade infelizmente marcha num ritmo de 
tecnicismo que está embotando a visão do lado humano e 
tornando a sociedade cada vez mais violenta e injusta. O 
mecanismo social, seu “modus operandi”, nem de longe é o 
ideal, não foi previamente planejado, tem dicotomias 
gritantes e desemboca em estruturas sociais cheias de falhas 
e contradições. 
 Na área da saúde isso não é diferente. A saúde 
pública é a que mais claramente nos apresenta essas falhas, 
porque existe para a classe menos favorecida. É diante 
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desse cenário extremamente adverso que o profissional tem 
de atuar, e mesmo assim vem demonstrando uma eficácia 
extraordinária, para não dizer miraculosa. E mesmo com a 
tecnologia fazendo evoluir muito a medicina, mesmo com 
todo o arcabouço teórico e prático, mesmo nos melhores 
consultórios particulares, se não estiver por trás do jaleco 
branco um ser humano de estirpe e de coragem, o 
empreendimento de uma simples medicação poderá 
comprometer a vida de alguém. Eis nossa grande 
responsabilidade, nosso maior desafio e nossa fonte de 
estímulo. Acima de tudo está e sempre estará o ser humano, 
a vida humana. E a nós, médicos, é que ela é delegada nos 
momentos em que a saúde é abalada, por causa natural ou 
acidental. 
 Portanto, nada mais honesto do que reconhecer as 
imperfeições da estrutura social e valorizar um profissional 
que lida dia a dia com situações de vida ou morte, e que 
além de um especialista em um determinado segmento da 
medicina, tem de ser um pouco psicólogo, um pouco pai, 
irmão, amigo, confidente, conselheiro e principalmente tem 
que ter equilíbrio e muita coragem para decidir, às vezes, 
em segundos, sobre a vida humana. 
 Nossa homenagem de hoje será para três médicos 
que têm essas virtudes, os doutores Laurentino Bicas, Rua e 
Josedi. Outras homenagens, cremos justíssimas, serão feitas 
pelos demais colegas, nosso convidados, para 
compartilharem desta sessão solene. 
 Assim fazemos jus a história de vida, a 
integridade moral e ao tipo de comportamento que 
demonstra como deve ser um verdadeiro médico e um 
grande ser humano, por se tratar de comportamentos 
guiados pelo senso do dever, pela ética das relações e por 
um profundo sentimento humanitário e desapegado de 
ambição maior do que a de salvar vidas. 
 A todos os colegas de profissão que hoje serão 
homenageados, nossos parabéns. A todos os que 
comparecem a esta sessão, nosso muito obrigado. Que este 
gesto possa servir como forma de estimular ainda mais a 
busca pelo aperfeiçoamento, e que nosso reconhecimento 
possa ser um alento para a continuidade da árdua tarefa de 
ser médico neste país. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE -(PAULO FOLETTO) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo Tose. (Pausa) 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente Cláudio Vereza; Sr. Deputado 
Paulo Foletto; demais Srs. Deputados; Sr.ª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, da bancada feminina; colegas 
médicos, este é um dia muito importante para todos nós. 
Estamos satisfeitos vendo muitos colegas e cumprindo um 
papel que tem sido grato e do qual não estamos dando 
conta. As pessoas, ao contrário do passado, querem vir à 
Assembléia, visitá-la, pedem sessão solene e a agenda não 
satisfaz a todos. Nossa interpretação para isso é que 
acontece uma espécie de reencontro da população capixaba, 
das categorias profissionais, das entidades que aqui usam a 
tribuna popular, notadamente neste Parlamento onde as 
pessoas antes não queriam vir, não gostavam do que aqui 
viam, e também um reencontro com as autoridades 
públicas.  

No nosso país, e no Espírito Santo não é 
diferente, há uma distância muito grande entre os cidadãos, 
seus representantes e suas instituições. Este é um momento 

novo, muito bom e muito positivo para o nosso Estado. 
Essa mobilização de categorias profissionais, notadamente 
da nossa classe, que sempre participa politicamente, que 
contribui e ajuda, é uma contribuição na mesma lógica do 
brasileiro.  
 Todos devem ter visto nos jornais A Gazeta e A 
Tribuna  que o século passado foi chamado século da 
inflação. Tivemos um quintilhão, cento e poucos 
quatrilhões de inflação. Século também que foi 
característico pela ausência de liberdade, pelo regime de 
exceção. Nós vencemos isso. Há uma estabilização 
econômica em curso, que se Deus quiser se consolidará e 
caminha celeramente para isto. Da mesma forma nunca 
vivemos num regime com tanta liberdade, um tempo tão 
longo para nós mas ainda curto para uma nação. 

Agora se descortina para todos nós a discussão 
sobre o projeto de nação que queremos, que país queremos, 
que Brasil queremos ser. E aqui, no nosso Estado em 
particular, é a grande discussão que trazemos a esta Casa de 
Leis, puxada pelo Governador do Estado e por sua equipe, 
ou seja, o projeto de desenvolvimento para o Espírito Santo, 
como faremos para desenvolver este Estado, para melhorar 
a vida das pessoas, porque ao mesmo tempo que batemos 
recordes em cima de recordes em crescimento - industrial 
em particular - as estatísticas também mostram que se 
aprofundam as diferenças entre os que têm mais e os que 
têm menos, particularmente do ponto de exclusão social em 
alguns municípios capixabas. 

Neste encontro solene de hoje, de homenagem às 
pessoas, fizemos questão de homenagear nossa categoria 
escolhendo profissionais que a representem muito bem. 
Está aqui o Dr. Fausto Edmundo Lima Pereira, professor da 
UFES, cientista de renome internacional; o Dr. Lauro 
Ferreira Pinto, que hoje dirige o Hospital da Unimed, 
professor universitário também, e o Dr. Laerce Saudino, 
Diretor Clínico do Hospital Evangélico. Nestas três pessoas 
homenageamos a nossa categoria por sua participação, pela 
inserção nas discussões e nas formulações visando a 
melhorarmos o que temos aí. Dessa forma fazemos uma 
saudação a vocês todos, agradecendo novamente a presença 
e pedindo que continuemos nessa caminhada, porque tem 
muita coisa a ser feita neste Estado. 

Semana passada realizamos uma sessão solene em 
homenagem aos setenta e cinco anos da TV Gazeta e 
falávamos com toda sua direção da contribuição que a Rede 
Gazeta deu ao Estado ao mostrar para todo mundo os 
desmandos do governo passado, assumindo também sua 
luta firme contra o crime organizado, que ainda não acabou. 
Temos muita coisa a fazer para limparmos nossas 
instituições, muita coisa a fazer para acabarmos com coisas 
do passado que mancham nosso Estado. Mas estamos no 
caminho certo. 

Neste momento de comemoração e congratulação 
com todos fazemos uma divisão. Vamos nos juntar e pedir a 
continuação do somatório de esforços no sentido de vencer 
esses desafios. Já estamos vencendo muitos deles, graças a 
Deus. Muitos de vocês seguramente não estariam aqui se 
ainda vivessem no tempo do passado. 

Parabéns a todos os médicos. Muito obrigado a 
todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convidamos a participar da Mesa o vice-Governador do 
Estado, Sr. Lelo Coimbra. (Pausa) 
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(O Sr. Lelo Coimbra toma assento à 
Mesa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente Claudio Vereza; Sr. 1º 
Secretário Anselmo Tose; Sr. 2º Secretário e médico Paulo 
Foletto; entidades médicas aqui representadas - o CRM pelo 
Dr. Saulo Ribeiro do Val; o Sindicato dos Médicos pelo Sr. 
Fernando Chiabai; a Associação Médica representada pelo 
Dr. Hélio Barroso e o Conselho Federal de Medicina pelo 
Dr. Ricardo Batista - demais Deputadas e Deputados, 
escutamos atentamente os primeiros oradores dizerem que 
estamos aqui prestando uma homenagem. Na verdade não 
estamos nesta tarde prestando uma homenagem mas 
agradecendo a todos os colegas médicos que muito têm se 
empenhado neste Estado, enfrentando diversas dificuldades 
na saúde pública, e mesmo assim, com suas respectivas 
famílias, têm dado tudo de si. 
 Quero citar dois profissionais com os quais tive 
oportunidade de conviver como aluno e como Provedor da 
Santa Casa: Dr. Luiz Buaiz e Dr. Laélio Lucas. Duas 
pessoas a quem tenho uma honra muito grande de estar 
fazendo esse agradecimento. Não estou fazendo 
homenagem nenhuma; vocês merecem muito mais do que a 
nossa homenagem. 
 Pelo quinto ano consecutivo prestamos esta 
homenagem no Dia do Médico. E, exemplarmente, todos os 
anos a categoria aqui maciçamente está presente. Isso 
demonstra a credibilidade e o respeito que temos da 
categoria médica.  
 Fui presidente da Comissão de Saúde desta Casa 
por quatro anos e agora a Comissão é presidida pelo Sr. 
Deputado Carlos Casteglione, que está presente nesta 
sessão. Em nome deste Poder Legislativo quero dizer a 
todos vocês uma palavra simples, mas do fundo do coração: 
obrigado a cada um colega presente. Peço que Deus 
abençoe a todos e também a família de cada um de vocês. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Casteglione. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente; Sr. vice-Governador 
do Estado Lelo Coimbra; Srªs Deputadas e Srs. Deputados; 
Srs. dirigentes das entidades médicas do Estado do Espírito 
Santo; Srs. médicos e médicas, de maneira especial 
saudamos todos na pessoa do Dr. Alandino Pierre, de 
Cachoeiro de Itapemirim, meu convidado e homenageado 
deste dia. 
 Apesar de não sermos médico, atuamos a vida 
toda na área médica, sempre como colaborador dos médicos 
na busca dos diagnósticos, somos técnico de laboratório de 
análises clínicas, temos ao longo da vida acompanhado 
todos os dias, todas as horas o empenho, a dedicação, o 
carinho desses profissionais médicos e médicas. O empenho 
por salvar a vida dos seres humanos, no carinho e dedicação 
no momento em que se encontra um paciente com uma 
parada cardíaca, o esforço que cada profissional e sua 
equipe, o esforço do profissional médico sempre na 
obstinação de dar a vida de volta. Isso por várias vezes nos 

emocionou trabalhando lado a lado, contribuindo na equipe 
multiprofissional, com a presença e a coordenação sempre 
dos mais diversos profissionais, das mais variadas áreas da 
medicina no Espírito Santo. 
 Então, prestar esta homenagem em nome da 
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa, da qual 
somos Presidente, e também da Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo, é sem dúvida alguma um momento de muita 
alegria para nós. É momento de alegria também, porque 
esta Casa, a Assembléia Legislativa, sob a nova gestão 
desta Mesa-Diretora, composta pelos Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Paulo Foletto e Anselmo Tose, tem se 
mostrado um espaço democrático e aberto para as 
homenagens, as lutas de todo povo capixaba.  

Hoje, de forma especial, estamos aqui para 
homenagear os médicos. De maneira que esta homenagem 
possa ser, sem dúvida alguma, o reconhecimento 
expressado em alguns que serão homenageados, mas se 
sintam todos e todas homenageados, médicos  de todo o 
Estado do Espírito Santo que, como já dissemos no início, 
não medem esforços para exercer bem a sua profissão.  
 Fazemos isso também, em nome da nossa 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, da Srª. Deputada 
Brice Bragato, nossa líder, do Sr. Deputado Helder 
Salomão e do nosso Presidente, Sr. Deputado Claudio 
Vereza. Um grande abraço a todos os Senhores e Senhoras. 
É com grande alegria que os recebemos nesta Casa.  

Além de todos os homenageados de todos os Srs. 
Deputados que apresentaram nomes, já citamos o nome do 
Dr. Alandino Pierri, que foi a pessoa com que começamos a 
trabalhar na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim há 
praticamente vinte e três anos, quando ele estava chegando 
ao Espírito Santo. Começamos e aprendemos a profissão 
com ele e saímos do seu laboratório para a Assembléia 
Legislativa. Além dele, homenageamos o Dr. Sérgio 
Damião, Nefrologista e Drª Laci Casotti, Dermatologista. 
Todos dois também de Cachoeiro de Itapemirim.  

Em nome desses três profissionais, 
homenageamos todos os Srs. médicos e médicas. Um 
grande abraço. (Palmas!) (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra à Srª Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas. 
 

A SRª MARIAZINHA VELLOZO LUCAS – 
(Sem revisão da oradora) – Vamos declinar da 
possibilidade de falar, tendo em vista que Deputado adora 
microfone e ficamos um pouco constrangida, porque tem 
muita gente. Apenas gostaríamos de dizer que não 
conseguimos nem indicar nossos dois irmãos, praticamente, 
Drs. Laélio Lucas e Luiz Buaiz . Então indicamos nossos 
outros dois irmãos, Drs. Michel  Silvestre Zouain Assbú e 
Carlos Mariano Peixoto, para uma homenagem mais do que 
justa a todos vocês. 

Um abraço. (Palmas!) (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Peço minhas escusas, pois tenho um outro compromisso 
neste momento, mas voltarei ainda até o final da sessão, se 
Deus quiser. 

Passo a Presidência à Srª Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, vice-Presidenta da Assembléia Legislativa. 
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A SRA. PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos.   
 

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do 
orador) - Srª. Presidenta, Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas, Srs. membros que compõem a Mesa Diretora desta 
Assembléia,  Senhores que representam a categoria médica 
que compõem à Mesa, vou sair dos entretanto  e partir para 
os finalmente, uma vez que são   diversos os 
homenageados. 

Deixo registrado nos Anais desta Casa os nossos 
parabéns referente a passagem do “Dia do Médico”. 
Pronuncio isso em nome da nossa cidade Cariacica, onde 
teremos a oportunidade de hoje também estar 
homenageando médicos que dignificam o nosso Município. 

Quero prestar uma homenagem especial a todos 
os médicos do Estado do Espírito Santo, do país, 
especialmente do nosso Estado e dizer da importância do 
médico para todos nós.  

Deixo um abraço a todos em nome da bancada do 
PTB, dizendo que esta Assembléia Legislativa está de 
portas abertas para essa categoria, pelo menos nesses anos 
da nossa legislatura. Muito obrigado.  (Palmas!) (Muito 
bem!) 
 

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

O SR. ROBSON VAILLANT – Srª. Presidenta, 
Srs. Deputados, Srs. profissionais da área da saúde, a todos 
que nos assistem pela TV Assembléia, funcionários desta 
Casa. A linha do meu discurso será seguindo as palavras  do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, não fazer uma homenagem 
mas usar deste momento para agradecer. Eu tenho 
experiência  para dizer o quanto vale a dedicação de um 
profissional quando uma pessoa está num leito de dor.  

Quando tinha dezenove anos experimentei 
duzentos e oito dias de internação no Hospital Central do 
Exército do Rio de Janeiro. Duzentos e oito dias é muito 
tempo, é uma prisão, uma cadeia, principalmente na idade 
que  me encontrava na época, dezenove anos.  

Infelizmente, sofri um acidente na época em que 
estava no quartel. Sei o quanto é importante a atuação de 
um profissional ao lado de uma pessoa que se encontrava 
numa situação como eu naquele momento. Sei, porque  
também pude acompanhar a falta de atenção de muitos 
profissionais da área de saúde que não me deram naquele 
momento que precisava. Como em todas as classes existe o 
bom e o mal profissional  

Mas quero agradecer por vocês existirem. Muitas 
das vezes o profissional da área da saúde, principalmente os 
médicos, só são lembrados quando estamos num leito de 
dor, precisando dele, assim valorizamos tal profissional. 
Porque quando saímos dali, quando a dor passa, 
esquecemos desses profissionais que muitas das vezes 
perdem a noite de sono para salvar aqueles que precisam.  

Vocês têm o carinho deste Deputado. Nesta Casa, 
o que depender desse Parlamentar estaremos à disposição 
para que possamos dar todas as condições que  vocês 
precisam para exercer essa função tão bonita e maravilhosa. 

Meus parabéns por este dia tão bonito e meu 
carinho  especial a todos vocês. Muito obrigado. (Palmas!) 
(Muito bem!) 
 

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

O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão do 
orador) – Queremos cumprimentar a brilhante Vice-
Presidente desta Casa, Sra. Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas, que   preside esta Sessão Solene e na pessoa de 
V.Exa. saudamos a todos os componentes da Mesa, os 
médicos presentes e os convidados.  

É simples o que vamos dizer para os senhores.  
Vimos agradecer aos senhores em nome daquelas pessoas 
que vivem no Interior de Estado e que na hora de sua 
necessidade maior têm que vir para Vitória, transportadas 
em ambulância; e quando chegam à Capital os senhores 
lutam em qualquer circunstâncias para ajudá-las.  

Outro dia fomos a um barraco para visitar uma 
pessoa do interior que esteve em Vitória e nos perguntou: 
“Será que se eu levar esse frango para o médico, ele ficará 
feliz?” Respondemos que talvez o médico fique muito mais 
feliz do que se estivesse ganhando cem mil ou duzentos mil 
reais porque a sua felicidade vai ser maior pelo seu 
reconhecimento por aquilo que você hoje está sentindo. 
Assim é a vida do povo humilde, pobre do interior do 
Estado.  

Sabemos que o Governador do Estado, Sr. Paulo 
Hartung, fala em ter uma política pública de qualidade, 
levando melhores condições de vida para o interior do 
Estado para podermos diminuir o sofrimento das famílias e 
das pessoas. 

Queremos parabenizar os médicos e pedir a Deus 
que os proteja e faça com que todos os senhores realizem os 
seus sonhos, tenham sucesso nas horas difíceis quando 
imaginam que está tudo perdido mas o Senhor chega, põe a 
sua mão, e os senhores vencem e devolvem a vida para as 
pessoas. Um abraço a todos. (Muito bem!) 
 

A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Concedo a palavra ao Sr. Vice-
Governador, Dr. Lelo Coimbra. 
 
 O SR. LELO COIMBRA – (Sem revisão do 
orador) - Queremos saudar à Presidenta desta Sessão 
Solene, Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, que 
também gostaríamos de beijá-la e abraçá-la, até pela 
saudade que sentimos e uma certa solidariedade por essa 
viagem que deve ter causado muito prazer a V.Exa. e com 
certeza causaria a todos nós; saudamos o Sr. Deputado 
Paulo Foletto pela iniciativa de realizar esta Sessão Solene 
que já se tornou tradicional nesta Casa, onde a homenagem 
aos profissionais - através das suas entidades e aos 
profissionais enquanto equipe individualmente - faz parte 
do histórico de relacionamento do Poder Legislativo para 
com o conjunto da categoria médica; saudamos às 
Instituições: Unimed, cooperativas médicas, CRM, AMES, 
sindicato dos médicos e a todos os profissionais que, de 
uma forma ou de outra, no seu espaço de trabalho - seja 
dirigindo um hospital, exercendo a sua função, seja no 
exercício da atividade representativa, na organização dos 
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serviços médicos - têm dado a sua contribuição para este 
Estado. 
 Ouvimos recentemente a entrevista do Dr. Luiz 
Buaiz que dizia que no seu tempo de início de profissão os 
médicos faziam em seus consultórios três a quatro 
medicamentos que eram básicos, confeccionados no próprio 
consultório; ao mesmo tempo temos hoje a ponta da 
Medicina, da bareática; temos inclusive pacientes que 
foram ou estão na expectativa de serem submetidos a uma 
cirurgia nos procedimentos específicos na área do câncer, 
na área vascular, na área cardiovascular, na ortopedia e nos 
diversos campos da medicina. Estamos neste Plenário com 
uma medicina exercida nos anos 40 ou nos anos 50 com um 
perfil da outra medicina que ainda conjuga, em todas as 
duas pontas, o carinho, o respeito e o tratamento fraterno do 
paciente que está em dor naquele momento em que é 
atendido. 

O Dr. Élcio Álvares estava internado num 
hospital em São Paulo; e conversando com o Dr. Luiz 
Buaiz pedi o número do seu telefone para poder dar o meu 
abraço na sua segunda intervenção cirúrgica a que  ele foi 
submetido e   ele me relatava, assim como o Sr. Deputado 
Robson Vaillant citou, que mais difícil do que suportar 
algumas coisas da dor, de alguns procedimentos, é a solidão 
da cama do hospital durante o tempo em que ficamos 
aprisionados sem necessariamente a certeza de que vamos 
sair bem ou com o medo de que possamos não sair bem.  

Portanto, a dor e a solução da dor fazem parte do 
momento que estamos vivendo agora nesta solenidade.  E é 
bom que esta augusta Casa de Leis homenageie de maneira 
vigorosa, carinhosa e fraterna a  todos os companheiros da 
área médica que, de uma forma ou de outra, dedicam os 
seus dias, as suas horas, o seu conhecimento, a sua 
competência e a certeza de que  há  sempre um futuro 
melhor esperando por todos nós  e essa homenagem é bem-
vinda e já faz parte da tradição desta Casa.   

É muito bom, eu que fiz parte da concessão de 
várias homenagens, que eu possa estar neste Parlamento - 
embora não esteja falando em nome dos homenageados e 
sim como vice-Governador -  também recebendo esta 
homenagem com muito orgulho e com muito prazer. Um 
abraço e felicidades a todos.  (Muito bem!) 
 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Registramos as presenças do Sr. 
Coronel Walter – Médico e Diretor Geral do HPM e do 
Coronel Pegoretti – Diretor Clínico do HPM.  
 Concedo a palavra ao Sr. Saulo Ribeiro do Val, 
Presidente do  CRM – E S. 
 
 O SR. SAULO RIBEIRO VAL – (Sem revisão 
do orador) – Boa-tarde. É um prazer estar nesta Casa de 
Leis em nome  das entidades médicas e fui surpreendido 
agora com os três minutos para falar  aos Senhores. 
Agradeço com muita humildade em nome de todos nós, 
médicos, que estamos sendo homenageados hoje.  
 Enquanto eu pensava o que iria falar lembrei-me 
de uma passagem bíblica que diz: “ Lança o teu pão sobre 
as águas que quando  menos você  esperar, um dia  você 
estará colhendo algo que você lançou nas águas”. E nós, os 
homenageados de hoje, sentimos isso, porque  o nosso 
intuito de médico é  aquela medicina do encontro, é aquele 
paciente carente do nosso atendimento e a gente  querendo 
dar o melhor possível.   

Gostaria, então, em nome de todos os médicos 
presentes, de agradecer à Assembléia Legislativa a 
homenagem a nós prestada e refazendo o nosso 
compromisso de aliviar quase sempre, consolar sempre e é  
preciso que quando a gente se dispõem a  ter propósito de  
fazer isso, que o propósito de ajudar, de ser útil, de dar ao 
paciente o alívio que ele pede, deve ser sempre um 
compromisso  médico e hoje estamos recebendo isso da 
sociedade, mas essa  sempre foi a nossa obrigação e 
estamos dispostos até  que a morte nos separe a continuar 
com esse empreendimento. (Muito obrigado!) 
 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Concedo a palavra ao Dr.  Ricardo 
José  Batista, representante do Conselho Federal de 
Medicina.  
 
 O SR. RICARDO JOSÉ BATISTA – (Sem 
revisão do orador) – Senhoras e Senhores, boa-tarde, 
inicialmente gostaria de cumprimentar  a todos  as 
autoridades na pessoa da Srª. Presidenta que não tenho 
intimidade para lhe dar um beijo, mas tem os meus 
respeitos.  Gostaria também de parabenizar a todos e dizer 
da importância deste evento e me sinto muito feliz de mais 
uma vez  estar presente, principalmente, pelo valor dos 
homenageados. 
 Não canso de dizer isso. Vejo aqui pessoas que 
não tenho como nominar, porque no ano passado quando as 
nominei,  algumas pessoas   vieram reclamar que eu não 
havia citado o seu nome. Mas estou lendo para todos e 
pensando a mesma coisa de todos. Muito obrigado. E 
principalmente no momento  político em que vivemos, em 
que as entidades médicas estão numa luta em defesa do ato 
médico, tivemos um momento passado na luta pela briga, 
pela manutenção das cooperativas médicas, que realmente 
prestam excelentes serviços à comunidade do Estado do 
Espírito Santo. 
 Lutamos como Presidente do meu Sindicato, pelo 
trabalho e remuneração do profissional; respeitamos e 
valorizamos também ao trabalho multidiciplinar dos demais 
profissionais da saúde. 
 Mas esse é o  momento de valorizar, respeitar,  e 
principalmente reverenciar  o médico. Não falo aqui como 
médico que sou, até por humildade não tenho esta 
capacidade. Mas as pessoas que vejo serem homenageadas 
só tenho que fazer esta referência e, principalmente 
respeitá-las cada vez mais. Foi através delas  que 
aprendi o pouco da medicina que sei. 
 Encerro dizendo que, se um dia me desse a 
oportunidade de  escolher a profissão, seria novamente 
médico para poder corrigir os pequenos erros que, 
porventura, eu tenha cometido. 
 E mais uma vez agradeço a todos os Senhores e 
digo, parabéns e muito obrigado por existirem. (Muito 
bem!) 
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Concedo a palavra ao Sr. Fernando 
Chiabai, Presidente do Sindicato dos Médicos. 
 
 O  SR. FERNANDO CHIABAI -  (Sem revisão 
do orador) -  Boa tarde a todos. Não poderia deixar passar 
despercebido. Estamos aqui para agradecer esta 
homenagem que muito  honra e dignifica a classe médica, 
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porque ela parte desta Casa de Leis, que realmente 
representa o povo capixaba. 
 Então, é o povo capixaba que está homenageando 
os médicos do Estado do Espírito Santo. 
 Quero agradecer aos Srs. Deputados Luiz Carlos 
Moreira, Anselmo Tose, César Colnago e o vice-
Governador Sr. Lelo Coimbra.   
 O Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira diz que foi 
aluno e acadêmico dos Doutores Luiz Buaiz e Laélio Lucas. 
Mas, além de aluno e acadêmico tive a honra de ser vizinho 
deles por mais de trinta anos. E com certeza a conduta ética, 
moral e profissional desses dois, influenciaram na minha 
opção de escolher a profissão de médico. 

A quem agradeço  e que Deus abençoe os 
senhores e a toda família e também  a todos os 
homenageados. E como os médicos estão sendo 
homenageados e nós agradecemos, mas o Sr. Deputado 
Robson Vaillant deu um testemunho de grande valia por 
não ser médico, daquilo que passou e necessitou e 
realmente foi atendido no socorro médico. 

E a esse médico que atende a todos, 
principalmente, os pobres, carentes e necessitados que 
nunca devemos nos esquecer, que Deus nos ilumine  e 
abençoe a todos. 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, vou até pedir  esse 
colega e a todos os que estão sendo homenageados porque a 
conduta de vida dos senhores é que é o nosso exemplo; o 
melhor exemplo para  todos nós. 

Temos a presença do Sr. José Merçon Vieira, 
peço que fique de pé,  que além de médico, com oitenta  e 
sete anos, trabalhando ainda, apesar de ser aposentado, é 
um exemplo para nós médicos e também para os Srs. 
Deputados. 

Foi deputado por duas vezes e prefeito do 
Município de Barra de São Francisco por duas vezes. Um 
homem digno, honesto e sério. E esse é o exemplo para 
todos. Que Deus o abençoe a todos e o  Espírito Santo 
possa nos iluminar sempre para que possamos minorar o 
sofrimento daqueles que  nos atendemos. 

Muito obrigado e parabéns a todos.   
 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Passaremos à entrega dos diplomas 
dos homenageados do Sr. Deputado  Paulo Foletto. 
 Convidamos o Dr. Laurentino Biccas Júnior. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Paulo Foletto)(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convidamos o Dr. Fernando 
Antônio de Oliveira Rua. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Paulo Foletto)(Palmas!) 

 
A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) - Convidamos o Dr. Josedi Hortêncio 
Messias.  
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Paulo Foletto) (Palmas!) 

 

A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Esta Presidência registra, com 
prazer, a presença da Srª Deputada Fátima Couzi. 
 Passaremos à entrega dos diplomas dos homenageados do 
Sr. Deputado  Anselmo Tose. 
Convidamos o Dr. Lauro Ferreira Pinto. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Anselmo Tose) (Palmas!) 

 
A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) - Convidamos o Dr. Fausto 
Edmundo Lima Pereira. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Anselmo Tose) (Palmas!) 

 
A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) - Passaremos à entrega dos diplomas 
dos homenageados do Sr. Deputado  Carlos Casteglione. 

Convidamos o Dr. Alandino Pierri. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Carlos Casteglione) 
(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Convidamos a Drª Laci Casotti 
Fregonassi Ribeiro.  
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Carlos Casteglione) 
(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA –MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Convidamos o Dr. Sérgio 
Damião. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Carlos Casteglione) 
(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Passaremos, agora, à entrega dos 
Diplomas dos homenageados do Sr. Deputado Marcos 
Gazzani. 
 Convidamos o Dr. Joaquim Castelo de Barros. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Marcos Gazzani) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Sr. Gilvan Morandi, 
representando o Dr. Moacir Moreira Xavier. 
 

(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Marcos Gazzani) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Passaremos, agora, à entrega da 
Comenda de Ordem do Mérito Domingos Martins e do 
Diploma aos homenageados do Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira. 
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 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Pela 
Ordem, Srª Presidente. 
 Gostaria de informar que a partir deste momento, 
apesar de ser o requerente, os homenageados foram 
solicitados pelas entidades médicas aqui presentes, o 
Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica do 
Estado do Espírito Santo e o Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo. 
 Sendo assim, gostaria de convidar os Srs. 
Presidentes das entidades para em conjunto fazermos a 
entrega aos homenageados. 
 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Antônio Vieira 
de Melo Filho para receber a Comenda de Ordem do Mérito 
Domingos Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Carlos Augusto 
Moscon Oliveira para receber a Comenda da Ordem do 
Mérito Domingos Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad; da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. João Luiz de 
Aquino Carneiro para receber a Comenda da Ordem do 
Mérito Domingos Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convido o Dr. José Sérgio Franco 
a receber a  Comenda da Ordem do Mérito Domingos 
Martins. 

 
(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) -  
Convido o Dr. Laélio de Almeida Lucas a receber a 
Comenda da Ordem do Mérito Domingos das mãos da Sra. 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
 

(É feita a entrega da Comenda 
Domingos Martins e do diploma ao 
Dr.  Laélio de Almeida Lucas). 
(Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) -  
Convido o Dr. Luiz Buaiz a receber a Comenda da Ordem 
do Mérito Domingos Martins das mãos da Sra. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas. 
 

(É feita a entrega da Comenda 
Domingos Martins e do diploma ao 
Dr. Luiz Buaiz). (Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) -  
Convido o Dr. Laugeci dos Santos Costa a receber a 
Comenda Domingos Martins e o diploma por indicação do 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 A SRª. PRESIDENTE – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convido o Dr.  Nélio Almeida dos 
Santos a receber a Comenda Domingos Martins e o diploma 
por indicação do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 
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A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA VELLOZO 
LUCAS) – Convidamos o Sr. Saulo Ribeiro do Val a 
receber a Comenda da Ordem do Mérito Domingos 
Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA VELLOZO 
LUCAS) – Convidamos o Sr. Xavier Calfa a receber a 
Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Sr. Saulo Ribeiro 
do Val a receber a Comenda da Ordem do Mérito 
Domingos Martins. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Solicito ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto, 2º Secretário, que assuma a Presidência e peço aos 
representantes das entidades que permaneçam no local 
porque entregarei as duas comendas sugeridas por nós aos 
Drs. Michel Silvestre Zouain Assbú e Carlos Mariano 
Peixoto. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (PAULO FOLETTO) – 
Convido o Sr. Michel Silvestre Zouain Assbú a receber a 
Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, por 
indicação da Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pela Srª. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 

Medicina, Dr. Celso Murad;  da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (PAULO FOLETTO) – 
Convido o Sr. Carlos Mariano Peixoto a receber a Comenda 
da Ordem do Mérito Domingos Martins, por indicação da 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pela Srª. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas e pelos Srs. 
Presidentes do Conselho Regional de 
Medicina, Dr. Celso Murad; da 
Associação Médica do Estado do 
Espírito Santo, Dr. Hélio Barroso dos 
Reis e do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Espírito Santo, Dr. 
Fernando Chiabai) (Palmas!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (PAULO FOLETTO) – 
Convido o Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira para receber a 
Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, por 
indicação da Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR. JANETE DE SÁ – Boa noite a todos. O 
Deputado Luiz Carlos Moreira sugeriu tantas comendas  
que achei justo também homenageá-lo neste dia. 

 
(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pela Srª. Deputada Janete de 
Sá e pelos Srs. Presidentes do 
Conselho Regional de Medicina, Dr. 
Celso Murad;  da Associação Médica 
do Estado do Espírito Santo, Dr. 
Hélio Barroso dos Reis e do Sindicato 
dos Médicos do Estado do Espírito 
Santo, Dr. Fernando Chiabai) 
(Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Por indicação da Mesa, convido o 
Dr. Paulo Foletto e o Dr. Anselmo Tose para entregar a 
Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins ao Dr. 
Wellington Coimbra. 
 

(É feita a entrega da Comenda e do 
Diploma pelos Srs. Deputados Paulo 
Foletto e Anselmo Tose) (Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Agora, passaremos à entrega das 
placas aos homenageados indicados pelo Deputado Luiz 
Carlos Moreira. 
 Convido o Dr. Amaury Passos Loiola, 
representado pela Sr.ª Marília Loiola Gama, para receber a 
placa das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 
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 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convido o Dr. Antelmo Sasso Fin 
para receber a placa das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convido o Dr. Altair Oliveira 
Lima para receber a placa das mãos do Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convido o Dr. Antenório Aiolfi, 
representado por Dr. Vítor Gomes Barreto, para receber a 
placa das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convido o Dr. Carlos Alberto 
Valente Marins para receber a placa das mãos do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Agora o Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira homenageia a Equipe Bariátrica . 
 Convido o Dr. Augusto Peixoto Soares Miguel 
para receber a placa das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira. 
 

(É feita a entrega da placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Luiz Antônio 
Pôncio de Araújo. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira)(Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Perseu Seixas 
de Carvalho. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 

 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Passaremos a entregar as 
homenagens à equipe do 1º transplante de coração. 

Convidamos a Drª Cláudia Villaça Vallejo Costa.  
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Fabrício Otávio 
Gaburro Teixeira. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Hermes Carloni 
Araújo. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Drª Lia-Márcia 
Massini Canedo Rocha. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Drª Maria da Penha 
Evangelista. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Melchior Luiz 
Lima, que é chefe da equipe. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Nilson 
Mesquita Filho. A Drª Regina Mesquita vai receber a 
homenagem em nome do marido. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Osmar Araújo 
Calil. 
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(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Vítor Gomes 
Barreto. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

  
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Márcio 
Demuner Brandão. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Oswaldo Luiz 
Pavan Júnior. 
 

(É feita a entrega da Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Jules White 
Soares Souza. 
 O Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira está me 
informando que essa equipe é de inseminação artificial. É 
uma coisa muito nova dentro da medicina e que ficamos 
orgulhosa de saber que no Espírito Santo, já se encontra 
uma equipe para essa especialidade. 
 

(É feita a entrega a Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos a Drª Gabriele 
Valéria Marques de Resende. 
 

(É feita a entrega a Placa à 
homenageada pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. João Alípio 
Barcelos Noé, representado pela esposa, Srª  Patrícia Noé. 
 

(É feita a entrega a Placa à 
representante do homenageado pelo 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Cláudio Medina 
da Fonseca.  
 

(É feita a entrega a Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Edson 
Favaratto. 
 

(É feita a entrega a Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Jobson Bortot. 
 

(É feita a entrega a Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. José Merçon 
Vieira. 
 Em nome da Assembléia Legislativa eu 
cumprimento V.  Sª. 
 

(É feita a entrega a Placa ao 
homenageado pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos a Drª Márcia Lyra 
Quintaes Galvão Soares. 
 

(É feita a entrega a Placa à 
homenageada pelo Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas!) 

 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos a  Drª.  Maria da 
Glória Merçom Vieira  Cardoso a receber a placa 
comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa à 
homenageada, pelo  Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o  Dr.  Romildo 
Coelho da Silva a receber a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao  
homenageado pelo  Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos a  Drª.  Sony de 
Freitas Itho a receber a placa  comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa à 
homenageada pelo  Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 
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A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) - Convidamos o  Dr. Setembrino 
Bassul a receber a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo  Deputado Luiz 
Carlos Moreira) (Palmas) 

 
 A SRª. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) –  Passaremos aos homenageados do 
Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 Convidamos o Dr. Alaor Pavesi a receber a placa 
comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo Deputado Marcelo 
Santos) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Arildo Ximenes 
Rodrigues a receber a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo Deputado Marcelo 
Santos) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Marco 
Nascimento a receber a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo Deputado Marcelo 
Santos) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Ventura Ramos 
a receber a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo Deputado Marcelo 
Santos) (Palmas) 

 
 A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) –  Passaremos  ao homenageado do 
Sr. Deputado Robson Vaillant. 

Convidamos o Dr. José Roberto Vasconcelos. 
 

(É feita a entrega da placa ao 
homenageado pelo Deputado Robson 
Vaillant) (Palmas) 

 
 A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) – A partir deste momento esta 
Assembléia Legislativa concede Título de Cidadão Espírito-
Santense aos homenageados. 

O Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira informa que 
todas essas indicações são das Associações Médicas, feitas 
por eles. 
Convidamos o Dr. Álvaro Lima Machado para receber o 
Título. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 

Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Edson Egashira 
para receber o Título e a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense e a placa 
pelo Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira) (Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Fábio José dos 
Reis para receber o Título e a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense e a placa 
pelo Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira) (Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Fausto 
Edmundo Lima Pereira para receber o Título. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Homerildo 
Alves Gomes para receber o Título. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Jules White 
Soares Souza para receber o Título. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Lacy Ramos 
Júnior para receber o Título. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Laerte Ferreira 
Damaceno para receber o Título, e está sendo representado 
pelo seu filho, Sr. Flavio Damaceno.  
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
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Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos o Dr. Luís Henrique 
Barbosa Borges para receber o Título e a placa 
comemorativa. 
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense e a placa 
pelo Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira) (Palmas) 

 
A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 

VELLOZO LUCAS) – Convidamos a Dra. Susi Mari 
Egashira para receber o Título e a placa comemorativa. 
 

(É feita a entrega do Título de Cidadã 
Espírito-Santense e a placa pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) 

 
 A SRA. PRESIDENTA – (MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS) -  Convidamos o Sr. José 
Parnahyba Monteiro Neto para receber o Título.  
 

(É feita a entrega do Título de 
Cidadão Espírito-Santense pelo Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira) 
(Palmas) (Pausa) 

 
 Senhores e Senhoras,  foi  uma surpresa e um  
prazer enorme para mim presidir essa Sessão Solene; sou a 
1ª vice-Presidente desta Assembléia Legislativa e 
dificilmente o nosso Presidente me dá uma chance. Mas, 
hoje,  eu tive esse prazer, E logo na homenagem que esta 
Casa presta a uma classe a qual estou muito vinculada, não 
só por alguns parentes, por  amigos, dos  maiores que eu 
tenho, como também fomos colegas. Eu deveria ter  
também um título de médica, porque passei vinte e dois 
anos trabalhando  com eles  na Previdência Social, e com 
aqueles antigos, não é Dr. Xavier Calfa? Eles se lembram 
bem. Este “menino” aqui foi meu estagiário e agora me dá 
ordens. É complicado.  
 É com muito prazer que  encerramos  essa 
solenidade, agradecendo a presença de todos e dizendo da 
minha satisfação por estar presidido esta Sessão Solene, que 
é enorme. Quando vejo que  essa Assembléia Legislativa  
presta este tipo de homenagem até  fico satisfeita de ser 
Deputada, porque eu não gosto muito não. Meus 
cumprimentos e abraços a todos.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será  ordinária, à hora regimental e para 
a qual designo 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA 
 

A mesma pauta da sessão ordinária anterior.  
 
 

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezenove horas e seis 

minutos. 
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ATOS DA MESA 
 
 

ATO N.º 1.934 
 

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, 
NÉLISON MIRANDA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALOC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  21 de 
outubro de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N.º 1.935 
 

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, SAUL 
PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, código ADPE, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
outubro de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N.º 1.936 
 

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, 
MARIALVA NOGUEIRA DIAS DAROZ, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALPC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  21 de 
outubro de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N.º 1.937 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n° 1745, de 12.12.94, resolve:  
 
 DESIGNAR, a partir de 01.10.2003, para o 
exercício de  Função Gratificada, o servidor efetivo 
FERNANDO DE AGUIAR E MIRANDA – matrícula 
201613, lotado na Diretoria Legislativa - DLCPD, para 
prestar serviços de assessoramento ao processo de 
conclusão e consolidação  do Orçamento 2004 a 2007 e do 
PPA Estadual de 2004. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   21 de 
outubro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N.º  1.938 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n° 1745, de 12.12.94, resolve:  
 
 DESIGNAR, a partir de 01.10.2003, para o 
exercício de  Função Gratificada, o servidor efetivo JOSÉ 
HERILDO PAIXÃO JÚNIOR  – matrícula 201863, 
lotado na Diretoria Legislativa - DLCPT, para prestar 
serviços de assessoramento ao processo de conclusão e 
consolidação do Orçamento 2004 a 2007 e do PPA Estadual 
de 2004. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   21 de 
outubro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N.º 1.939 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais , resolve: 
 

CONCEDER à servidora LÚCIA HELENA 
ESTEVAM DE ATHAYDES, mat. 028728-8, Estável no 
cargo de Assistente de Apoio Legislativo – EASAL da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, um ADICIONAL 
DE ASSIDUIDADE em caráter permanente de 10,14% 
(dez vírgula quatorze por cento) a partir de 26/09/2003 na 
forma do artigo 108 da Lei Complementar 46/94, referente 
ao 2º decênio de 26/08/1993 a 26/09/2003. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  21 de 
outubro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1.940 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a partir de 
02/09/2003, de acordo com o art. 106 da Lei Complementar 
nº 46/94, a título de  ADICIONAL DE TEMPO DE 
SERVIÇO, a que faz jus ANA PAULA FASSARELLA 
NETTO, matricula n.º 201355-0, Assistente de Apoio 
Legislativo – EASAL da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  21 de 
outubro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1.941 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE TEMPO DE 
SERVIÇO, dos servidores da Secretaria da Assembléia 
Legislativa abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

 
Eliane Jantorni 
Santos Araújo 

 
201377-0 

 
Assistente de 
Apoio 
Legislativo-
EASAL 

 
05 

 
04/09/2003 

Izamar Maria 
Loureiro dos 
Santos 

 
028532-3 

 
Assistente de 
Apoio 
Legislativo–
EASAL 

 
25 

 
15/09/2003 

Nilzabete Silva 
de Araújo 

028528-5 Agente de 
Apoio 
Legislativo - 
EAGAL 

25 26/09/2003 

Sônia Martins 
Campos 

029288-5 Agente de 
Apoio 
Legislativo – 
EAGAL 

35 11/09/2003 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  21 de 

outubro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 
No Ato n.º 1.910, de 10.10.2003, publicado em 

10.10.2003,  onde 
 
se lê: 

 
  “(...)  ANDRÉ CORREA  (...)” 
  

Leia-se: 
 
”(...) ANDRÉ SANTOS CORRÊA  (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
outubro de 2003. 
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

RESUMO DE CONTRATO  DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

  
2.  CONTRATADO: THIAGO RIBEIRO DOS 

SANTOS 
  
3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 3º 

GRAU 
  
4.  VIGÊNCIA: 20.10.2003  a 19.10.2004 
  
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais). 

  
6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

  
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em  20  
de  outubro  de 2003. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 



 
 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
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SECRETARIA GERAL 

 
DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

JOÃO LUIZ PASTE 
 

SECRETÁRIA GERAL DA MESA 
ANGELA MARIA HADDAD FAFÁ 

 
PROCURADOR GERAL 

SANDOVAL ZIGONI JUNIOR 
 

SUBDIRETORA GERAL  LISIA PIMENTA MENDES 
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SEC. DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS ALTAMIRO ENESIO SCOPEL 
 
Assessoria Militar – ASLM      Eurijader Miranda Barcelos 
Diretor Legislativo – DLA        Marcelo Calmon Dias 
Diretor Legislativo – DLMD    Carlos Eduardo Casa Grande 
Diretor Legislativo – DLCPD   Antônio Carlos Dias Oliveira 
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Diretor Legislativo – DLPC      Eva Pires Dutra 
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Diretor Legislativo – DLDI       Marcelo Siano Lima 
Diretor Legislativo – DLCPT   João Francisco Martins 
Diretor Legislativo – DLTP      Simone Silvares Itala Rizk 
 

 
 

 




