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CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO CABO 
ELSON.  

ÀS QUINZE HORAS COMPARECEM OS 
SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, CABO ELSON, 
CÉSAR COLNAGO, EUCLÉIO SAMPAIO, GILSON 
GOMES, HÉLDER SALOMÃO, JANETE DE SÁ, 
MARIAZINHA VELLOSO LUCAS, REGIANLDO 
ALMEIDA E ROBSON VAILLANT. (10) 
 ESTANDO LICENCIADO O SR. 
DEPUTADO CLÁUDIO THIAGO. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
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, 1º Secretário e Janete 
de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) – 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e 
solicito à Srª. Deputada Janete de Sá que proceda à leitura 
da Bíblia. 
 

(A Srª. Deputada Janete de Sá lê o 
Salmo 1;1) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) – 

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

(O Sr. 2º Secretário lê a Ata)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Aprovada a Ata como lida. (Pausa). 
 Esta Presidência informa aos demais Srs. 
deputados que a presente sessão é solene, em homenagem 
ao Dia do Soldado, conforme requerimento de autoria do 
Sr. Deputado Cabo Elson e aprovado em plenário. 
 Convido para compor a Mesa os senhores: o 
Coronel Luiz Carlos Fontes Romualdo, representando o 
Comandante Geral da Policia Militar, Coronel Luiz Carlos 
Giuberti; Pirro Campos Brandão, Coronel Bombeiro-
Militar, sub - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, 
representando o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Jonacir Firme dos Santos; o Tenente-Coronel Carlos Élcio 
Silveira Franco, Comandante do 38º BI, Batalhão de 
Infantaria; Geraldo Cezar Nunes Gontijo, Capitão de 
Fragata da Marinha do Brasil; o 1º Tenente Manoel Antônio 
da Cruz, Encarregado da Divisão de Extensão Naval, 
representando o Capitão dos Portos Mar e Terra, Roberto 
Oliveira Pinto Almeida. (Pausa). 
 Convidamos a todos para que, de pé, entoemos o 
Hino Nacional Brasileiro acompanhado pelos acordes da 
Banda da Polícia Militar. 
 

(A Banda da Polícia Militar entoa o 
Hino Nacional). 

 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Convidamos para compor a Mesa o representante do Corpo 
de Bombeiros, Coronel Álvaro Coelho Duarte; os Srs. 
Deputados Euclério Sampaio e Robson Vaillant e o Líder 
do Governo, Sr. Deputado César Colnago, representando o 
Sr. Governador do Estado, Paulo Hartung. 
 Tendo em vista que somos o requerente da 
presente sessão solene, passo, temporariamente, a 
Presidência ao Sr. Deputado Anselmo Tose para fazermos 
nosso pronunciamento. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, 
senhores e senhoras a nossa fala é de improviso, não temos 
o hábito de elaborar nenhum discurso e por esta razão 
deixaremos as palavras fluírem, naturalmente, do nosso 
coração. Para nós não existe mistério em falar de soldado 
porque fazemos parte dessa classe, dessa família, a Família 
Militar, família esta que independente de ser do Exército, 
do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar ou da Marinha, é 
a Família Militar e é a ala que acredita no Brasil.  
 Senhores, esta sessão solene tem como objetivo 
mostrar à sociedade os nossos valores e homenagear os 
militares que se destacam no exercício de suas funções. 
Aqui são inúmeros, de Soldados a Coronel, da ativa, inativa 
e de todas as forças. São homens que passaram e outros 
ainda estão nesta Casa e que deram e dão a vida pelo povo, 
esse povo que acredita muito nos militares, na Família 
Militar.  
 Aproveitando esta oportunidade, sentimos que o 
Brasil está caminhando por um novo caminho, o caminho 
da mudança. O Brasil está trilhando por uma nova seara, 
seara de dias melhores. Pedimos, encarecidamente, a cada 
um dos senhores, sejam de qual corporação for, que não 
percam a motivação, que não percam a paixão na hora de 
exercer a sua função. A população do Estado do Espírito 
Santo e a população do Brasil esperam muito da Família 
Militar. Classificamos a Família Militar como a “tábua da 
salvação”. Todos esperam de nós, todos esperam dos 
senhores.  
 “Tábua da salvação” é o que chamamos a Família 
Militar e é por esta razão que pedimos encarecidamente, a 
cada um dos senhores que tudo o que fizerem, façam com 
coração, com amor e paixão, porque a população espera 
muito dos senhores. Não é pouco, não.  

A população acredita muito nos senhores. Muitas 
vezes, os senhores não sabem o quanto são queridos pela 
população. Os militares são, indiscutivelmente, a nata pura 
da sociedade. É por isso que a população espera. O Brasil 
está caminhando para dias melhores. E nós, militares, 
seremos o vetor da mudança. O Brasil caminha para melhor 
e não ficaremos marcando passo. Marcharemos na trilha da 
mudança.  
 Meus irmãos do Exército Brasileiro, meus irmãos 
da Marinha Brasileira, meus irmãos do Corpo de 
Bombeiros e em especial a nossa Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo todos estão esperando pelos senhores. 
Não deixem que o marasmo tome conte de nossas cabeças, 
não deixemos que a nossa motivação caia por terra.  
 Passamos dezessete anos na caserna e lá nos foi 
ensinado que o militar quando cai, cai de pé e ainda se 
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levanta pela vibração. Vamos carregar este País nas costas e 
vamos fazer do Brasil um País bem melhor. Faremos do 
Espírito Santo também um Estado bem melhor, porque essa 
é a tendência. Estamos com um novo governo, com uma 
nova mentalidade, com um compromisso ético com o povo 
e com as coisas boas deste Estado. Somos otimista, somos 
otimista! Não vemos outro caminho que não seja o da 
glória, o da redenção para o nosso Brasil e para o Estado do 
Espírito Santo.  
 Gostaríamos que o Governador do Estado 
estivesse aqui para fazermos uma série de elogios a S. Exa. 
Mas hoje é um dia muito corrido e S. Exa. tem uma série de 
compromissos e não pôde estar aqui. Mas enviou como seu 
representante o Sr. Deputado César Colnago, por quem 
desejamos enviar a seguinte mensagem ao Sr. Governador: 
a nossa Polícia Militar tem o dever de ser parceira. E ela 
será parceira não por convicção, mas por identidade e 
compromisso com o Estado do Espírito Santo e com esse 
povo maravilhoso, que é o povo capixaba. A Polícia Militar 
caminhará ombro a ombro com o Governo do Estado e não 
o abandonará em momento algum, porque sabemos o 
quanto é importante somarmos forças agora para tirarmos o 
Estado desse descarrilho em que se encontra, herança 
maldita, é claro, herdada de outros governos. Desejamos 
dizer: vamos triunfar, vamos vencer, Família Militar, 
governo e o povo capixaba. Esta é a oportunidade. 
 O poeta já dizia: “... Há três coisas que não se 
recupera: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade 
perdida...” Não vamos perder jamais a oportunidade de 
fazer do Espírito Santo uma terra de valor, um povo 
maravilhoso, que se orgulhe lá fora de dizer que é capixaba. 
Estamos no caminho, estamos otimista, estamos muito 
otimista. Queremos passar um pouco desse otimismo para 
aqueles que ainda não acreditam, que representam uma 
minoria. Vamos triunfar! 
 Encerramos a nossa fala, agradecendo a Deus pela 
oportunidade de estarmos aqui hoje. Falamos aos nossos 
irmãos militares que o nosso gabinete é a extensão da 
Família Militar. Tudo aquilo que for preciso para 
enriquecer e engrandecer mais o nome da Família Militar o 
nosso gabinete estará de portas abertas para atender naquilo 
que for de interesse da coletividade, daquilo que for ético e 
dentro das possibilidades. Agradecemos a Deus, deixando 
uma frase: Nunca deixem de sonhar, porque nenhum 
caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) - Esta 
Presidência registra, com satisfação, a presença do Sr. 
Deputado Helder Salomão. 
Concedo a palavra ao Coronel Sr. Luiz Carlos Fontes 
Romualdo, em nome do Coronel Sr. Luiz Carlos Guiberti, 
representando a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS FONTES 
ROMUALDO – (Sem revisão do orador) - Sr. Deputado 
Cabo Elson, Presidente da Mesa, em nome de quem 
cumprimento as Srªs Deputadas e Srs. Deputados, 
autoridades presentes e senhoras e senhores, estamos 
falando em nome do Comandante da Polícia Militar, na 
oportunidade que nos foi consumada pelo Sr. Deputado 
Cabo Elson no Dia do Soldado. 
 A base maior de qualquer organização militar 
deveria ser da organização de todos os seres humanos, 

conviventes e eminentemente sociáveis: disciplina e 
hierarquia. A gente confunde com uma série de preceitos e 
que a família baseia-se nele para uma organização e uma 
evolução que é o propósito de todos nós. 
 E nesse afã, nessa garra por melhoria, que é o 
desejo de todos, quem aqui presente não deseja ser feliz? 
Felicidade sem organização? Felicidade sem uma 
disciplina? Essa é a base nossa e de todos os militares que 
se organizam e querem evoluir; organizam-se e querem um 
Brasil melhor, um Espírito Santo melhor e um mundo 
melhor. 
 Nessa base militar em que todos dizemos que é de 
uma rigorosidade imensa e muitas vezes deixa de ser vista, 
observada e obedecida. Passemos a obedecê-la e integrar na 
nossa organização todas essas bases, procurando sempre 
dias melhores. E que nós, que mais nos pautamos nessas 
premissas estamos sempre prontos a nos auxiliar e a 
sociedade, que é a parte principal da nossa existência. 
 Parabéns a todos os militares presentes, 
independente de, como disse o Sr. Deputado Cabo Elson, da 
organização a que pertencem, mas a característica é 
precípua e uníssonas a todos. E que essa força, essa 
determinação, essa coragem de estar diferente de uma 
grande maioria que ainda precisa do nosso trabalho, de nos 
auxiliarmos, a fim de que amanhã, o mundo, o Brasil, o 
Espírito Santo tenham dias muito melhores do que estamos 
vivendo hoje. 
 Parabéns a todos nós, militares, e a todos que não 
vergam uma farda, mas que participam de todos esses 
preceitos na sua família, na sua comunidade e na sua vida 
social. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) – 
Concedo a palavra ao Tenente Coronel Carlos Élcio 
Silveira Franco, Comandante do 38º Batalhão.  
 
 O SR. CARLOS ÉLCIO SILVEIRA FRANCO 
– (Sem revisão do orador) – Exmo. Sr. Deputado Cabo 
Elson, Presidente desta Sessão Solene, a quem agradecemos 
a propositura da mesma.  

Exmos. Srs. Deputados que compõe a Mesa e 
integrantes desta Casa Legislativa; autoridades militares; 
Exmo. General Luiz Edmundo; autoridades civis; senhoras 
e senhores, todos a quem saudamos com o sincero e 
fraterno abraço do Soldado da Marinha, do Exército, da 
Polícia Militar do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Permitam-
me discorrer sobre o nosso patrono. 

Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, 
estabelece perfeita e invulgar sintonia entre o plano pessoal 
de vida e exemplares atitudes em relação ao dever. É 
coerente com oportunas e vitoriosas ações. É equilibrado e 
justo nos discursos e pensamentos fecundos. É 
patrioticamente inspirado. 

Dessa forma, transpõe os umbrais do tempo e do 
espaço para projetar sua luz em toda a história nacional. A 
ele nos referimos não apenas como um vulto histórico do 
passado, mas, sobretudo, como o ícone cultuado no 
presente. 
 Seus estímulos e exemplos de integridade permanecem 
necessários. Na busca da felicidade geral, cumprimos nossa 
missão, obedecendo ao que disse em Itororó: “Sigam-me os 
que forem brasileiros!”. 
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Caxias é mais que o corajoso e bravo Soldado 
Patrono do Exército Brasileiro. No anelo de servir, faz 
decisivas suas intervenções. Ajuda a reunir, consolidar e 
construir uma Pátria unida e pacificada. Mais que um 
eminente e honrado cidadão, impõe-se pela aceitação, 
compreensão e respeito ao próximo. No campo de batalha, 
no Conselho de Ministros, no Parlamento e na sociedade 
em geral. Não nutre ódio, não tem preconceitos, não 
destrata, não injuria, não envergonha e não menospreza. 
Combate altaneiro, honrado, bravo, forte e sem rancor. 
Onde está, o diálogo é franco. A comunhão substitui a 
confrontação, garante ou conquista a paz. 

Este é o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, 
Soldado dos soldados. Este é o Patrono de um Exército que 
considera a paz mais que uma palavra de efeito, ela é chama 
viva no coração e na mão amiga estendida àquele que 
necessita. Exército que exemplifica, para todas as nações do 
mundo, uma anistia que promove a desejada união nacional. 
Na reciprocidade dos relacionamentos que mantém com 
toda a sociedade brasileira está a boa vontade que deixa 
para trás os desencontros e as paixões menores. Exército 
que ajuda a escrever, com braço forte e consciência 
tranqüila, a história da Pátria. Exército que confia no futuro 
de grandeza do Brasil e celebra, no presente, com todos, a 
verdadeira e única pacificação que nos ensina Caxias, 
desde sempre entre nós! 

Tenham a certeza de que nós, soldados de todas 
as instituições, continuaremos, com dedicação, renúncia, 
abnegação, perseverança e determinação a cumprir todas as 
missões que nos impuserem.  

Aproveito a oportunidade para convidar a todos 
os presentes para a solenidade comemorativa do 
bicentenário do Duque de Caxias, a ser realizada no Quartel 
do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, hoje, às 20h. 

Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – Esta 
Mesa registra, prazerosamente, as presenças da Tenente Srª 
Adriana Bravim, representando o CFA – Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar; Sargento 
Nilton Carlos Walker, vice-Presidente da ASPOMIRES - e 
suplente de Deputado Federal pelo PSC, do Major Celante, 
representando o 1º Batalhão; do Tenente Araújo, 
representando o Batalhão de Trânsito; do Comandante 
Gotijo, Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiro 
do Espírito Santo; do Sr. Roberto Martins, Representando a 
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania; do ex-
Deputado Estadual e ex-Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo, Dr. Dilton Lyrio, 
representando nesta Casa, hoje, o Prefeito Municipal de 
Vila Velha, Sr. Max Filho; do Subtenente Eliezer Argolo de 
Pontes, representando o Comandante da Companhia de 
Polícia Ambiental. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado César 
Colnago, que falará em nome do Governador Paulo 
Hartung. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão do 
orador) – Boa-tarde a todos. Começamos cumprimentando 
o Sr. Deputado Cabo Elson, que foi o proponente desta 
Sessão Solene, parabenizando-o pela iniciativa. 
Cumprimentamos todas as autoridades civis e militares na 

Mesa, a todos os Deputados e Deputadas presentes, a todos 
os militares e civis que assistem e participam dessa Sessão.  
 É com muito prazer que nos dirigimos, aqui 
representando o Sr. Governador do Estado, dizendo que a 
tarefa de governar é sempre uma tarefa complexa, 
desafiadora, importante, porque a história e os caminhos de 
uma nação são trilhadas e construídas por onde passa o 
consenso construído em torno da política, em torno daquilo 
que sonhamos e queremos construir. 
 O Governador Paulo Hartung, um jovem que já 
tem passagens com muito trabalho, esteve nesta Casa duas 
vezes, esteve no Congresso Nacional como Senador, foi 
Deputado Federal e, hoje, como Governador enfrenta talvez 
o maior desafio de sua vida. E tem dito sempre que para 
romper com o atraso, para romper com todos os desajustes, 
com todas as desordens e caos que encontrou no Espírito 
Santo, precisa fundamentalmente da energia, do esforço, do 
trabalho, da participação de todos os capixabas.  
 O desafio é grande, a tarefa é enorme, e não há 
salvador da pátria. O que temos é um Governo que tem de 
ter uma direção clara, que fez um planejamento 
recentemente, que monta uma equipe e que, a partir do seu 
planejamento, de seus planos de ações começa a colocar em 
prática no sentido da reconstrução deste grande Estado que 
é o Espírito Santo.  
 É por isso que nesta dia em que comemoramos 
nesta Sessão Solene o “Dia do Soldado”. Precisamos, 
enquanto representante do Governo, que cada cidadão 
capixaba assuma o seu amor, o seu patriotismo, a sua 
identidade por esta terra maravilhosa; que em cada canto da 
nossa repartição, do nosso espaço de trabalho, seja na rua, 
ou dentro de uma residência, seja aonde for, todos têm que 
dar a sua contribuição a esse momento de reconstrução.  
 Dizemos isto porque o Parlamento - e o ex-
Deputado Dilton Lyrio, com mais experiência que todos 
nós em Parlamento sabe - geralmente não é uma Casa fácil, 
porque aqui se expressam as várias concepções, idéias, 
projetos e as próprias divergências naturais do processo 
social e político de qualquer nação.  
 Nesta Casa, no primeiro semestre que encerramos 
no início de julho, aprovamos dezoito projetos de lei quase 
que à unanimidade, pois foram projetos onde o interesse 
público e coletivo estavam colocados, projetos que visavam 
a reconstrução do Espírito Santo. O Parlamento muitas 
vezes tem dificuldade de encontrar esse consenso, essa 
maioria no sentido de um caminho para que o Espírito 
Santo saísse daquela crise.  
Esta Casa de Leis deu uma demonstração de espírito 
público. E aqui estão presentes vários Srs. Deputados que, 
acima de diferenças políticas e ideológicas, acima de nossas 
diferenças sociais, precisavam ajudar o Sr. Governador a 
trilhar pelo caminho da reconstrução ética, moral, 
econômica, financeira e administrativa deste Estado. 
 Queremos, neste momento, em nome do Sr. 
Governador Paulo Hartung, conclamar a todos os 
capixabas, especialmente aos militares, que já estão 
ajudando, que já estão participando, que já estão dando sua 
colaboração, que cada vez mais invistam dessa 
determinação de encontrar nesse caminho, um caminho em 
que o Poder Judiciário também está fazendo a sua parte, em 
que o Poder Legislativo está contribuindo, em que as forças 
que estão no Poder Executivo, os profissionais, os 
funcionários públicos de Estado de carreira, todos, 
possamos estar contribuindo para que o Governador tenha 
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força, energia, e disposição de enfrentar as mazelas e de 
construir um Governo que referende a família, que 
referende as virtudes fundamentais como a solidariedade, a 
fraternidade e, acima de tudo, um Governo que volte para o 
seu povo os seus recursos, os seus tributos, que dê a ele 
segurança, saúde, educação; é isso que o povo capixaba 
escolheu nas últimas eleições e é isso que nós, como Líder 
do Governo, estamos tentando construir no dia a dia. 
Acertando, mas também errando, porque Governo é isso, é 
feito de seres humanos. Mas queremos nos encontrar lá na 
frente e falar: Olha, foram quatro anos, valeu a pena, 
limpamos muito do que tinha de errado, fizemos muitos e 
ainda temos muito o que fazer, porque esse é sempre o 
desafio da vida. 
 Parabéns a todos os militares, a todos os soldados, 
a todas as forças que estão aqui representadas, pelo 
trabalho, pelo apoio e pela dedicação que têm no dia a dia 
dessa difícil tarefa, que é a tarefa dos militares. Muito 
obrigado! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Registramos com satisfação as presenças do Exm° Prefeito 
de Pinheiros, ES., Sr. Gildevan Alves Fernandes; do Major 
Eurijader Miranda Barcelos, Assessor Militar da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e se 
trata do homem que “carrega a Assessoria Militar sobre 
seus ombros” e não deixa a “peteca” cair, com sua 
competência que é inquestionável. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson 
Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Deputado Cabo Elson, Srs. Deputados que 
compõem a Mesa, autoridades Civis e Militares aqui 
presentes, e todos aqueles que nos acompanham através da 
TV Assembléia e pela TVE, meu boa-tarde a todos! 
 Quero iniciar minha fala, Sr. Presidente, 
parabenizando a V. Exª pelo empenho que tem conduzido a 
questão da Segurança, e dizer que nos orgulhamos de fazer 
parte desta Comissão, porque durante todo o tempo que 
temos trabalhado juntos, V. Exª mostrou e vai continuar 
mostrando que jamais vai abandonar a instituição e a 
categoria que o elegeu. 
 Falar de Soldado, Sr. Presidente Cabo Elson, para 
mim é muito fácil, porque um dia fui um Soldado. No dia 
oito de fevereiro de 1988 me incorporei como Soldado 
Pára-quedista do Exército no 27º Batalhão de Infantaria 
Pára-quedista, onde fiquei por dois anos e meio servindo 
àquela Instituição, onde sofri um acidente e fui julgado 
incapaz, pela Junta Militar, definitivamente, para a tropa 
paraquedista a serviço do Exército, não podendo prover 
meio de subsistência. Ali fui julgado incapaz para o serviço 
militar, interrompendo um sonho que tinha no coração, 
porque ali vi que era o caminho que tinha a seguir, ali 
aprendi a ser corajoso, obediente e disciplinado. 
 A minha vida mudou a partir do momento em que 
tive um contato, como militar, de servir aquela instituição. 
Mas, hoje, não me sinto muito insatisfeitos com o meu 
sonho desfeito, porque conheci um outro caminho e hoje 
sou Pastor. E dou graças a Deus por isso, pois se não fosse 
aquele acidente talvez não estaria neste caminho que estou. 
 Fiz questão de assomar a esta tribuna para 
parabenizar a todos os Soldados e até mesmo os Oficiais e 
dizer que vejo os Soldados como os pés de uma instituição, 

porque não adianta ter um corpo perfeito e não ter os pés; se 
não tiver os pés não consegue andar aquela instituição.  
Parabenizo a todos vocês por este dia e por esta sessão. 
Podem contar com o meu apoio dentro desta Casa de Lei. 
 Direi uma frase, que trago para os dias atuais da 
minha vida, que aprendi dentro do Exército, como Soldado: 
“ Sim, sim, não, não, quero ir embora”. Essa foi a frase que 
marcou a minha vida, e até hoje a trago dentro do meu 
coração, porque quando as coisas ficam difíceis sempre me 
lembro: “ Sim, sim, não, não, quero ir embora”. Todos 
temos livre arbítrio para fazer o que quiser, mas só o 
guerreiro e o corajoso segue em frente e faz com que seus 
objetivos sejam alcançados. E isso tenho dentro de mim 
porque um dia fui Soldado, por isso parabenizo os Senhores 
e digo: sigam em frente. Parabéns! (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) – O 
Sr. Deputado Robson Vaillant foi paraquedista no Rio de 
Janeiro, por isso fala com tanta propriedade; é também um 
Militar. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio.(Pausa) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas, saudamos a Mesa na pessoa do Deputado Cabo 
Elson, saudando também às mulheres militares, que de 
vinte anos para cá vêm dando um toque de ternura na 
carreira militar. 
 Impossível comemorar o Dia do Soldado sem 
lembrar o mais conhecido de todos os soldados brasileiros. 
Sabem os Srs. Soldados a história de Luiz Alves de Lima e 
Silva, Duque de Caxias. A respeito daquele grande soldado, 
li o seguinte trecho de Dionízio Cerqueira: “ Quem ali não 
acreditava na sua onipotência. Quando passava o seu 
uniforme de Marechal de Exército, ereto e elegante, apesar 
da idade, todos perfilávamos reverentes e cheios de fé. Não 
era somente o respeito devido a sua alta posição 
hierárquica, havia mais a veneração religiosa e a admiração 
sem limites”. 
Isso é sobre o grande patrono Duque de Caxias, mas 
também considero impossível comemorar este dia sem o 
merecido e especial destaque que é fundamentalmente o 
Soldado, o Manga Lisa. 
 Desculpem-me os Senhores da divisa e Oficiais 
só por este momento, considero o Soldado Manga Lisa o 
artesão do policiamento, e, portanto, o policial por 
excelência. Vocês, companheiros e camaradas, enfrentam 
nas ruas o dia-a-dia da violência na desesperada tentativa de 
prevenir as ocorrências. Apesar dos baixos salários, das 
carências comuns à corporação, da escala especial 
sacrificante, das dificuldades, com coragem - às vezes com 
a incompreensão do sargento, dos superiores - cumprem sua 
missão. 
 Parabéns a vocês, soldados, companheiros das 
divisas, cabos, sargentos. Reconhecemos em vocês os 
soldados que organizam, que se tornam assaz importante no 
contexto da ordem, da disciplina. Parabéns a vocês. 
 Aos Senhores oficiais: 
 Não há nenhum demérito em vir simplesmente às 
camadas dos subalternos para vê-los de perto, conhecer 
com maior profundidade suas realidades. Pelas 
responsabilidades que suportam, pelo modelo que 
representam para a Tropa e pela capacidade de manter em 
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ordem os batalhões, as companhias, e de planejar e executar 
com prontidão e tecnicidade, parabéns. 
 Não estamos aqui indiferentes ao que se passa na 
vida militar. Vocês têm nesta Casa de Leis um 
representante que mais dedicado, mais digno, impossível, 
que é o combatível Sr. Deputado Cabo Elson. 
 Sou Investigador de Polícia Civil. Nosso embate 
pela segurança é o mesmo. Não estamos indiferentes às 
necessidades salariais, à respeitabilidade de que carece esta 
importante corporação no contexto social. Parabéns, do 
soldado ao Coronel-General.  
 Que Deus possa abençoar a vida de cada um de 
vocês e de seus familiares.  
Sou filho de policial e sei que não é fácil a esposa ficar em 
casa enquanto o chefe de família, ou vice-versa, sai sem a 
certeza de que retornará. Dedicam suas vidas para a 
segurança da população.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Concedo a palavra à Srª Deputada Janete de Sá. 
 
 A SRª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) – Cumprimentamos a Mesa através do Sr. 
Deputado Cabo Elson, a quem admiramos e respeitamos, e 
aos demais Parlamentares e todos os presentes. Na verdade 
não nos preparamos para fazer uma fala solene, mas não 
poderíamos nos furtar de estar saudando a todos em virtude 
do Dia do Soldado. 
 Parabenizamos a atitude do Sr. Deputado Cabo 
Elson, que através do Dia do Soldado traz para a Casa do 
Povo todas as forças militares representadas em nosso País. 
 Certamente não queríamos que o mundo, pela 
ganância dos poderosos, fosse dividido em bandeiras. Mas 
já que é somos pelo Brasil e sabemos o quanto é importante 
e necessário a atuação das forças militares para a segurança 
e para a soberania do nosso País, neste momento em 
especial queremos parabenizar do Soldado ao Coronel; do 
Soldado ao General; do Soldado ao Capitão-de-Fragata por 
este dia nobre, no qual não deve ser discutido apenas a 
questão da segurança militar mas também os problemas 
enfrentados por toda essa corporação que certamente está 
de parabéns, pois apesar de todas as dificuldades está 
enfrentando com seriedade e dignidade a segurança de 
todos nós, cidadãos capixabas, cidadãos brasileiros, e 
também a soberania de nosso País. Parabéns a todos e um 
beijo no coração.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Registramos a presença nesta Casa do Sr. Givaldo Inácio da 
Silva, Cabo da Reserva, representando a Polícia Militar do 
Distrito Federal. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 
Tose. 
 
 O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 
orador) – Boa-tarde a todos. Cumprimentamos o Sr. 
Deputado Cabo Elson, os demais membros da Mesa, todos 
os presentes, a sociedade que está nos acompanhando, os 
militares, as nossas Forças Armadas e os nossos 
telespectadores. Estamos ao vivo pela TVE em canal aberto 
e também pela TV Assembléia em canal fechado. 
 Queremos dizer da nossa satisfação em ver a 
corrida da sociedade, das instituições à Assembléia 
Legislativa para falar, para se apresentar. Até pouco tempo 

atrás - não precisamos entrar em detalhes - as pessoas não 
queriam vir a esta Casa. Hoje há um reencontro da 
sociedade, das instituições públicas - e no caso aqui da 
Polícia Militar e das nossas Forças Armadas - com este 
importante Poder que seguramente está ajudando muito na 
correção dos rumos do nosso Estado. 
 É importante falar de uma das coisas que nos 
preocupa muito nos últimos anos, uma coisa mais recente 
no País, que é a violência. Essa violência comum que 
vemos nas ruas, que assusta as pessoas, que aparece em 
algumas pesquisas de opinião pública como a primeira 
preocupação das pessoas. E precisamos estar preparados 
para isso, a sociedade e a polícia. Não existe boa polícia 
sem uma sociedade que faz a sua parte, e vice-versa. Temos 
de criar mecanismos de prevenção na nossa polícia para que 
pessoas não sejam cooptadas para o crime, para que não 
haja sucesso em tentativas, que são ininterruptas, de 
infiltração de pessoas para macular a imagem dessa gloriosa 
instituição. 
 Precisamos também no nosso País dar conta 
dessas tarefas de combater o crime profissional. Sabemos 
que ele é poderoso. Os Senhores sabem muito bem o que 
significa para nós todos. 
 Queremos também dar uma palavra muito 
importante de elogio aos avanços que a polícia tem tido. 
Nós mesmo fomos testemunha, pois acompanhamos em 
várias turmas dos cursos de formação de oficiais, na UFES, 
os nossos policiais, oficiais, freqüentando os bancos 
escolares de ensino superior, os cursos de especialização 
também na área de segurança pública e vemos a 
importância que isso tem. Novos quadros, uma visão 
diferente, uma polícia mais técnica, mais científica, 
preparada, planejando-se, capacitando-se para dar conta das 
tarefas. Isso é muito importante. 
 Na semana passada, elogiamos a atuação da 
polícia naquela assalto com refém ocorrido em Vila Velha, 
numa agência do Banestes. A atuação da polícia foi 
primorosa, serena, calma e supereficiente, não colocando 
em riso a vida de ninguém. Atuou como deveria; cumpriu a 
sua missão. E é essa a polícia que queremos. Uma polícia 
humana, que respeita o cidadão, que sabe conviver em 
sociedade, que dá o exemplo, mas que sabe atuar, que é 
dura da maneira certa na hora certa e quando precisa. É isso 
que precisamos. 
 Faremos um último comentário ressaltando a 
importância das nossas Forças Armadas, da Marinha do 
Brasil, do nosso Exército Brasileiro que, aliás, cabe aqui um 
elogio, Coronel Franco, do 38º Batalhão, que está abrindo o 
museu, está abrindo as portas para que a sociedade possa 
conhecer aquele belo espaço muito bonito, simboliza muito 
o nosso País e o nosso Estado. Cabe também valorizar a 
missão do nosso País no contexto internacional, neste 
mundo de conflitos e de guerras, a nossa vocação para a 
paz, para a solução negociada e dialogada dos conflitos 
existentes. É patrimônio brasileiro, um patrimônio que 
temos de preservar. Aliás, se isso fosse feito no Iraque não 
teríamos perdido talvez uma de nossas maiores referências 
na diplomacia mundial, o Sr. Sérgio Vieira de Mello, alto 
comissário de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas. Aquilo foi um equívoco dos Estados 
Unidos, que tentou tomar a bandeira da ONU, o que 
sabemos não dá certo. Não deu em nenhum lugar do 
mundo. A ONU não serve para isso. 
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 Portanto, cabem aqui também essas palavras para 
que o país se preocupe com sua segurança interna. Temos 
que dar conta disso. A sociedade não agüenta mais. E aí 
temos a missão importante da nossa Polícia bem como, 
naquilo que lhes cabe, as nossas Forças Armadas. Mas 
também tem esse papel internacional que é umas das coisas 
positivas do Brasil no cenário internacional.  
 Parabéns aos soldados por este dia e a toda a 
nossa Policia Militar. Seguramente, com esta atuação 
conjunta da Polícia com as outras instituições e a sociedade 
daremos conta dessas tarefas. 

Boa-tarde e muito obrigado a todos. (Muito bem) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CABO ELSON) – 
Registramos a presença do soldado PM Izoete Guimarães 
Júnior, membro da Associação dos Direitos Humanos da 
Polícia Militar; do Sargento Márcio Costa Araújo, 
presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da 
Polícia Militar; do Tenente João Carlos Araújo, 
representando o Batalhão de Trânsito; do Sr. Silas Levy 
Campos, presidente do Conselho Interativo de Segurança da 
5ª Região – Serra, e do Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
Neste momento passarei a presidência ao Sr. Deputado 
Anselmo Tose, para agraciar com os títulos os meus 
homenageados. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
O gabinete do Sr. Deputado Cabo Elson redigiu uma 
saudação coletiva aos homenageados e vamos lê-la. Logo 
em seguida chamaremos as instituições para serem 
homenageadas. 

É a saudação: “As instituições selecionadas, além 
de fazerem parte dos órgãos públicos responsáveis pela 
segurança do cidadão, sempre, no território capixaba, 
promoveram ações com os seus integrantes em prol do 
povo espírito-santense. A assistência social, a divulgação de 
padrões comportamentais com valores sociais, educação 
musical, esportiva e cultural fazem parte da filosofia de 
ação desses órgãos, que ajudam sobremaneira na formação, 
preservação e melhoria das ações de segurança e 
convivência social do cidadão capixaba. Em face disso as 
instituições ora agraciadas não poderiam ser esquecidas 
numa data como a que hoje se comemora, que é o Dia do 
Soldado, defensor dos valores social-cidadãos do povo 
capixaba.” 

Convidamos o Capitão Geraldo César Nunes 
Gontijo para, em nome da Escola de Aprendizes 
Marinheiros do Espírito Santo– EAMES, receber a 
homenagem. (Pausa) 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao homenageado)  

 
Da mesma forma o Capitão Gontijo recebe a 

homenagem representando a Capitania dos Portos do 
Estado do Espírito Santo. São duas homenagens em uma, 
merecidas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o Tenente Coronel Carlos Élcio Silveira 
Franco para receber a homenagem em nome do 38º 
Batalhão de Infantaria. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) ( Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o Coronel Luiz Carlos Fontes Romualdo, para 
receber a homenagem, representando a Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz 
entrega da homenagem) ( Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 

Convidamos o Capitão Heitor Cirino para receber a 
homenagem em nome da gloriosa Banda da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 

Convidamos o Sr. Deputado Euclério Sampaio para receber 
a homenagem à Polícia Civil. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 

Convidamos o Coronel Álvaro Coelho Duarte para receber 
a homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Espírito Santo e a seu Comandante Coronel Jonacir Firme. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 

Essas foram, portanto, as homenagens institucionais, 
passaremos agora para as homenagens individuais, social e 
operacional. 
 As instituições apesar de serem a base das ações 
de segurança de qualquer Município, Estado ou Nação, não 
teriam êxito em seus propósitos, se não fossem dotadas de 
seres humanos, ou seja, indivíduos capacitados para o 
desempenho de suas funções e atribuições típicas. No 
contexto dos integrantes de um órgão sempre têm alguns 
que se destacam por suas ações diferenciadas dos demais, 
tornando-se ponto de referência ou destaque entre os outros. 
 Hoje, neste dia do soldado, defensor dos valores 
sociais-cidadãos do povo capixaba, não poderia deixar de se 
destacar companheiros que defenderam e defendem a 
saúde, segurança e paz de espírito de nossos cidadãos, seja 
pela construção do Hospital da Polícia Militar, seja 
promovendo a prevenção das drogas, ou executando as 
atividades de policiamento ostensivo preventivo ou 
repressivo; ou ainda, educando de forma geral o nosso 
povo, como é o caso de todos ora agraciados, que de uma 
forma ou de outra promovem a evolução e aquilatam 
valores aos cidadãos capixabas. 
 Ações preventivas como repressivas eficientes e 
eficazes, como as ações de caráter social fazem parte dos 
acervos culturais e comportamentais de todos esses 
cidadãos que procuram dar ao Espírito Santo um lugar de 
destaque positivo no cenário da segurança do povo 
capixaba. 
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 Dessa forma convidamos, para receber a 
homenagem o General de Brigada Luiz Edmundo Pinto de 
Souza e Mello. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
faz a entrega da homenagem) 
(Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Coronel QOSPM RR 
Otávio de Carvalho Sobrinho. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Cel. QOCPM RR 
Hélio Soares da Luz Sodré. Ex- Comandante da Polícia 
Militar. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Cel QOCPM RR 
Carlos Magno da Paz Nogueira. Também ex-Comandante 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Sr. Cl. QOCPM Luiz 
Carlos Fontes Romualdo, representando o Comandante da 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Cel. Luiz 
Carlos Giuberti. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Sr. Ten. Cel. EB 
Antônio Deoclecio de Castro Alencar. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o Sr. Tem. CEL 
QOCPM Antônio Carlos Barbosa Coutinho. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem)(Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convido para receber o diploma o Sr. Major QOCPM 
Leonardo Marchezi Reis. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos para receber o diploma o Capitão QOCPM 
Késio Freitas Oliveira. 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos para receber o diploma o 1º TEM QOCPM 
Márcio Vieira Hollanda. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson faz a 
entrega da homenagem) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o 1º Ten. Mário de Oliveira Fernandes Júnior, 
para receber a homenagem.  
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson, entrega 
o diploma ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convido o Sub Tenente Valmor Imhoff, para receber a 
homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convido o Sub oficial Quendi Dutra da Silva, para receber 
a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o 2º Sargento Jonhi Bandeira de Lima para 
receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o 1º Sargento PM Aderaldo Delfino Alves, 
para receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Cabo PM José Maria Siqueira, para receber 
a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Cabo PM Marcio de Oliveira, para receber a 
homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Cabo PM Antonio Carlos Rangel, para 
receber a homenagem.  
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(O Sr. Cabo Elson, entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o Cabo PM Antonio Carlos de Carvalho, a 
receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convido o Soldado PM Olmir Fernandes de Araújo 
Casteglione a receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o Soldado PM Anderson Ramires Pestana, 
para receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
. O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) - 
Convidamos o Soldado PM Jacimar Gomes da Silva, para 
receber a homenagem.  
 

(O Sr. Cabo Elson entrega o diploma 
ao homenageado.) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Soldado da PM Reinaldo Raul para receber a 
homenagem.  
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Soldado da PM José da Silva para receber a 
homenagem.  
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Soldado da PM João Candeia para receber a 
homenagem. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao homenageado) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 

Convidamos o Soldado da PM Renato Mota Amaral para 
receber a homenagem. 
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos o Sr Alberto da Silva para receber o diploma, 
In Memorian, em homenagem ao seu filho, Cabo PM 
Marcos Alberto Silva.  
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma ao pai do homenageado) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
O Sr. Deputado Cabo Elson está  falando que o Sr. 
Alberto Silva está chorando ao receber a homenagem a seu 
filho, Cabo PM Marcos Alberto da Silva que foi um grande 
policial e faleceu em acidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) – 
Convidamos a Srª. Magna de Oliveira Silva para receber o 
diploma, In Memorian, em homenagem ao seu marido 
Soldado PM Genilson Galis.  
 

(O Sr. Deputado Cabo Elson entrega 
o diploma a esposa do homenageado)
  

 
O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE)- 

Concluída as homenagens, concedo a palavra ao Sr. 
Coronel da PM Carlos Magno da Paz Nogueira para falar 
em nome dos homenageados.  
 
 O SR. CARLOS MAGNO DA PAZ 
NOGUEIRA – (Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, cremos que estamos em 
casa. Se esta é a Casa do povo temos que falar como povo. 
Não viemos aqui para falar como aristocrata e nem como 
coronel. Viemos para falar como homem do povo, sem ser 
populista. Se bem que essa história de populismo é uma 
nata que se joga em cima de uma eminência, de um 
Estadista como Getúlio Vargas e a fortaleza é mais segura 
do que o destino do seu povo. O Governante que não sabe 
conquistar o destino do seu povo, não está absolutamente 
com nada.  
 Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados, 
fomos chamados para falar sobre o “Dia do Soldado”. Mas 
falar de si mesmo é um negócio meio chato. Então, vamos 
voltar no tempo, porque a história não se muda, mas de vez 
em quando o homem a torce e temos que fazer umas 
determinadas justiças históricas. 
 Falaremos da origem do soldado. O soldado está 
na origem de uma necessidade. Que necessidade? Quando 
se teve a necessidade de proteger o seu roçado, a sua casa, a 
sua vila, o seu feudo e o seu território, armou-se um homem 
e deu-se a responsabilidade de defender isso aí. E a história 
mudou? Nada, absolutamente nada. Como dizia Napoleão: 
“...A história não muda, os fatos às vezes se repetem...” Ou 
como tragédia, ou como comédia, segundo Karl Max, mas 
vamos a ela. 
 Se voltarmos um pouco na história, veremos que 
a primeira instituição militar do Mundo Ocidental está no 
Centuriato, nas Centúrias, lá na República, no Império 
Romano. Não podemos fugir disso, porque no século XVII 
os Príncipes de Orange reorganizaram as forças organizadas 
dos estados, como estão hoje, fundamentaram nos 
princípios da força organizada, da República do Império 
Romano.  

E por favor, se cometermos algum deslize que nos 
corrijam imediatamente, porque não estamos aqui para 
passar informação hipócrita para ninguém, nem mentirosa. 
Odiamos a mentira, porque ela... Se bem que existe mentira 
útil e uma nobre mentira. A mentira tem uma identidade 
meio malígna e a verdade é divina. Vamos a ela.  
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 Das Centúrias temos no Ocidente, mas temos 
também no Oriente os Samurais. Parece-nos que quer dizer 
o “leal”, o “fiel”, a “lealdade”, a “fidelidade”, a “disciplina” 
e a “hierarquia”, que vem do Mitraísmo. Quer dizer do 
Militarismo. O que é o Mitraísmo e o Militarismo? 
Militarismo não quer dizer absolutamente nada em termos 
de truculência e de ignorância. Militarismo vem do culto ao 
Deus Mitra. Isso vem do Paganismo, mas o Deus Mitra era 
como se fosse hoje o “São Miguel”. Quer dizer: o 
“Comandante da Milícia Celeste”, o quem como Deus. É 
uma espécie de Profeta Armado. Todos sabemos que Jesus 
foi um pacifista – aliás é, podemos dizer que Ele está vivo, 
pelo menos no nosso coração – mas que aceitou a presença 
do Centurião e disse: “... Vá na sua casa...” Jesus aceitou ir 
com o soldado à casa para levar o seu filho. Não 
entendemos muito bem da Bíblia não, mas os Evangélicos 
que nos corrijam.  

Nesse Mitraísmo é que existe a mística do 
Militarismo. E o soldado tem o dever a cumprir. E por ele 
passa uma coisa cavalheiresca, que vem do espírito da 
nobreza. 
 Uma vez nos gozaram, porque usamos a 
República do Platão para explicar a instrução do guerreiro. 
E o repórter – coitadinho – deu uma escorregada violenta, 
quando disse: “O senhor não tem um argumento mais novo 
para poder apresentar?” Falei assim: por acaso a República 
do Platão não é a Bíblia da Ciência Política? E se alguém 
tiver alguma coisa melhor do que isso que nos apresente, 
porque desconhecemos. Ficamos um pouco injuriado com a 
ignorância do repórter.  
 Lá na República do Platão fala da formação do 
guerreiro. Ele tem que passar pelo teste da fome, do medo, 
da sedução. Teremos que divagar um pouco para V. Exas. 
para a coisa não ficar um pouco chata. E a história é sempre 
uma coisa... E lá encontramos a Fábula Fenícia, Etrusca que 
diz o seguinte: "Os senhores são todos da mesma natureza, 
são todos irmãos. Mas os senhores foram feios e os deuses 
os fizeram de natureza diferente” Então, uns são feitos de 
bronze, outros são feitos de ferro, outros são feitos de prata 
e outros são feitos de ouro. Ele diz: "Os que são feitos de 
ouro não precisam do ouro porque já tem o ouro dentro 
deles. É por isso que o guardião tem que vir da classe dos 
guerreiros, são aqueles que têm o ouro dentro de si.  
 Isso não quer dizer que ...o policial aqui já está 
levantando a sobrancelha dizendo assim: “mas será que 
vamos ter que viver na diligência a vida inteira?” Não. 
Platão não disse isso. Platão disse: “pelo amor dos deuses, 
não melindre as virtudes dos guerreiros, porque eles têm 
que viver em dignidade para que não sejam tentados a 
saquear seu semelhante.” (Aplausos) 
 Aplausos para o Platão. Para mim, não. Que era 
um apelido. O nome do Platão acho que era Aristófanes.  
 Então, não estamos querendo inventar nada. E 
sim, retornar às origens, pois é nelas que está o vigor das 
instituições. E precisamos de voltar à ela. Nesses momentos 
cruciais temos que voltar às nossas origens e saber de onde 
viemos e para onde estamos indo. Por que o que se é 
depende do que se foi e o que será depende do que se é. 
Então, quer dizer que o presente não existe? As palavras 
que eu disse já passam a ser história. Mas, como temos 
sempre aquela esperança no futuro e louvando o passado, 
estamos aqui louvando o passado; a glória daqueles que 
fizeram as coisas chegarem onde chegamos até hoje. 

 O que seria do Exército brasileiro se não fosse a 
bravura de Caxias? O que seria da Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo se não fosse o Inácio Pereira Duarte 
Carneiro, que vou falar para os senhores, até me 
antecipando, o Patrono da PM? 
 Os senhores podem perguntar: mas o Patrono da 
PM não é o Antônio Barbosa Brandão? Eu tenho uma obra 
da Professora Maria Estela de Novaes que vim pedir para 
publicar o livro: A História Militar do Espírito Santo. Está 
em minhas mãos. 
 Quem é essa senhora? Ela é sobrinha do 
Governador Jerônimo Monteiro e tia do Governador Carlos 
Lindenberg. Uma estudiosa profunda, meio cáustica. No 
livro ela, sem querer desfazer da pessoa do Antônio 
Barbosa Brandão, faz uma apologia ao Inácio Pereira 
Duarte Carneiro, que foi o homem que abriu a estrada do 
Rubim. 
 Agora, os senhores imaginem, em 1810, com os 
índios tupiniquins antropófagos, a febre amarela...vou ter 
que me delongar para falar do Inácio Pereira Duarte 
Carneiro, um homem que tem valor. 
 Quando Tito Lívio diz “quais são os homens que 
merecem louvor?” São aqueles que criam o Estado, dilatam 
suas fronteiras, porque lutam pela sua grandeza e criam 
religiões. 
 O Inácio Pereira Duarte Carneiro delimitou os 
limites do Estado do Espírito Santo com os Estados de 
Minas Gerais e Bahia. Ele e mais vinte soldados, o capitão 
de milícia Inácio Pereira Duarte Carneiro, abriu na enxada, 
no machado e no facão uma estrada daqui a Mariana. Quase 
quinhentos quilômetros, no braço! 

Mas isso não é nada. O pior era enfrentar os 
índios antropófagos que estavam nas minas do castelo para 
proteger as minas do castelo. O Marques de Pombal havia 
feito isso no século VIII, colocou uma tribo de índios 
atropófagos para ninguém entrar nas minas do castelo e 
pegar o ouro. O nosso ouro. 

Fazendo aqui um parênteses, o primeiro ouro 
descoberto aqui no Brasil, não foi em Minas Gerais, não. E 
sim, nas entranhas da Capitania do Estado do Espírito 
Santo, no Rio da Casca. As primeiras pepitas de ouro foram 
descobertas no Estado do Espírito Santo. Desculpem a 
expressão: estamos em cima da fortuna e não sabemos. 
Aliás sempre tivemos. E o Estado do Espírito Santo sempre 
foi impedido de crescer para o sertão.  

O Marques de Pombal fez uma lei em que era 
condenado à morte quem tentasse abrir. Por quê? Ele, 
quando embaixador da Inglaterra, descobriu que os 
holandeses, franceses e os ingleses já tinham descoberto 
que para chegar as minas do castelo bastava subir o rio 
Santa Maria. E era proibido. Somente quando veio a 
Família Real para cá, D. João VI determinou que o 
Governador Francisco Rubim abrisse a estrada, que se 
chamou estrada do Rubim e, depois, passou a ser estrada de 
Regência.  

E temos que rever isso Exas. Porque a Sra. Maria 
Estela de Novaes levanta essa lebre. E diz: mas por que o 
Antônio Luiz Brandão veio a ser patrono da PM? Porque 
ele foi considerado herói de Tuiuti. Mas, a Maria Estela de 
Novaes afirmou que em Tuiuti ele não esteve. Ele foi para a 
guerra do Paraguai como ajudante de ordem do 
Comandante da 6ª Divisão do Exército, lá no Paraguai. 
Suponhamos que ele não pudesse estar presente na batalha 
naval; mas ela afirma isso aqui. Ela deve ter suas fontes de 
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pesquisa. É um lado polêmico do que estou dizendo, mas 
vamos atrás da verdade, porque a verdade sempre teve a 
identidade divina. E se ela está com a verdade, ela deve 
estar com Deus; e se ela está com Deus eu também estou, e 
eu estou com ela.  
 Puxando um gancho da fala do Sr. Deputado 
Anselmo Tose, pois S. Exª está preocupado com a 
Segurança Pública do Estado. E, vou perguntar: sabemos do 
potencial turístico que o Espírito Santo tem, das nossas 
belas praias e montanhas, que não deixam a dever nada a 
ninguém. Domingos Martins tem o terceiro melhor clima 
do mundo, e a gente não sabe disso. Mas precisamos saber. 
E ter turismo sem ter tranqüilidade pública é possível? 
Todos sabemos que isso é impossível. E todos sabemos que 
é impossível segurança pública sem polícia. E peço aos 
Senhores, mais uma vez: preservem a instituição, ela está 
precisando de efetivo. Não se faz Polícia sem ocupação 
territorial; não se faz policiamento sem Polícia, não é meu 
General?(Palmas) 
 A idéia de D. João VI, quando criou a Guarda de 
Milícia no Rio de Janeiro, no Decreto dizia assim: “escolher 
os melhores do Exército e de boa morigeração e conduta”. 
Boa morigeração quer dizer boa origem. E aí pergunto a 
V.Exas. será que vamos conseguir recrutar soldados da 
classe média, de boa origem, com o salário que eles 
recebem? Meus Senhores, discernimento de juiz, com vigor 
de atleta, arriscando a vida por um salário vil, é muito 
difícil. Saber fazer, sabemos, mas isto é o nosso tendão de 
Aquiles.  
 Agora, o nosso Secretário de Estado de Segurança 
deu uma idéia muito boa, ou seja, pegar os melhores do 
Exército e jogar na PM, faz o nosso curso e não ficam 
gastando com burocracia, com concurso público. Vamos 
ligar dois pontos por uma linha reta, isso é pitagórico. A 
distância mais curta entre dois pontos é uma reta, então, 
escolha os melhores do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica e trás para a Polícia, coloquem no CFA, 
porque eles têm que aprender o Artigo 5º da Constituição, 
que tem de estar decorado na nossa cabeça. Não foi à toa 
que Afonso Arinos e Ulisses Guimarães, que Deus os 
tenham, queimaram as pestanas para nós aqui fazermos de 
ouvido morto do Artigo 5º da Constituição, não. Os direitos 
individuais e coletivos, são o nosso galardão.  
 Ontem, o Embaixador da ONU, que foi 
assassinado, quando perguntado sobre direitos humanos ele 
se sentiu constrangido. Devia ter falado sobre o Artigo 5º da 
Constituição, que não tem em quase lugar nenhum do 
mundo. Isso tem um valor, é motivo de orgulho para nós, 
brasileiros. Pelo menos na Constituição temos garantido os 
direitos individuais e coletivos. E nossos soldados têm o 
dever e a obrigação de conhecer esses direitos. 
 E no CFA, os soldados do Exército, vigorosos, - 
inclusive porque não temos que ser cordeiros entre tantos 
que são lobos, senão, acabamos trucidados - temos de ter 
um pouco da ferocidade dos lobos para enfrentar os lobos. 
Não podemos ser românticos, mas também não temos que 
sair matando a Deus e o mundo indiscriminadamente, 
fazendo crime de mando, porque nascemos, existimos, para 
proteger o rebanho e não para trucidar o rebanho. Muito 
obrigado.(Muito bem!)(Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) - O 
Coronel Magno é o arquivo vivo da história da Polícia 
Militar. 

 Esta Presidência registra, com satisfação, a 
presença do Major Andrei Carlos Rodrigues, Assessor de 
Comunicação da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo.  
 Neste momento convidamos a todos presentes 
para, de pé, em referência ao “Dia do Soldado”, entoarmos 
o Hino do Soldado Capixaba, devidamente acompanhado 
dos acordes da Banda de Música da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo.  
 

(É entoado o Hino do Soldado 
Capixaba pela Banda de Música da 
Polícia Militar) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CABO ELSON) – 
Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de 
estarmos aqui comemorando mais uma data relativa ao Dia 
do Soldado. E com fé em Deus, estaremos no ano que vem 
nesta Casa de Leis comemorando com mais razões para 
sorrir. 

Muito obrigado a todos os presentes. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados para a 
próxima, que será ordinária, à hora regimental, e para a qual 
designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto de 
Lei Complementar nº 017/2001. Discussão única, em 
regime de urgência do Projeto de Resolução nº 158/2003. 
Votação adiada, em 2º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 14/2000. Votação adiada, em 1º turno, das 
Propostas de Emendas Constitucionais nºs 12/2000,  
08/2003 e 09/2003. Discussão única, do Projeto de 
Resolução nº 59/2003. Discussão especial, em 3ª sessão, 
dos Projetos de Lei n. ºs 174/2003, 199/2003, 205/2003 e 
213/2003. Discussão especial, em 2ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.ºs 110/2003, 170/2003, 214/2003 e 220/2003, 
Discussão especial, em 1ª sessão, dos Projetos de Lei n.ºs 
054/2003, 204/2003, 210/2003, 211/2003, 215/2003, 
217/2003, 230/2003, 232/2003, 233/2003, 235/2003, 
241/2003, 242/2003, Complementar n.º 10/2003.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas.  
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ATOS DA MESA 

 
ATO N º 1.774 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, FABRICIO ARAUJO DUTRA, do cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N º 1.775 
 

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, 
FABRICIO ARAUJO DUTRA, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente  Legislativo, código ALCP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,  em 26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.776 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANGELA CRISTINA ALMANÇA VARGAS, 
do cargo em comissão de  Assistente  Legislativo, código 
ALPC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

ATO Nº 1.777 
 

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

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 

Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ANGELA CRISTINA ALMANÇA VARGAS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, 
código AST, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.778 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LIVIA ALCURE FURTADO, do cargo em 
comissão de  Assessor  Legislativo, código ASPP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.779 

 
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, 
NIEDA CAMPOS ALCURE, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo, código AST, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
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ATO N º 1.780 
 

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, 
VALTELI ROCHA PEIXOTO, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete da Deputada Fátima Couzi, a partir 
de 12/08/2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N º 1.781 
 

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

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CID ELVÉCIO COUTINHO, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Cesar Colnago, a partir de 21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.782 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VIRGINIA DE SOUZA LEMOS SOARES 
BRANDÃO, do cargo em comissão de  Sub Coordenador 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
Gabinete do Deputado Cesar Colnago, a partir de 
21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.783 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, SIMONY DA ROCHA STEIN SALEME, do 
cargo em comissão de Supervisor Geral  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Cesar Colnago, a partir de 21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.784 

 
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, CID 
ELVÉCIO COUTINHO, para exercer o cargo em 
comissão de Sub Coordenador    de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Cesar 
Colnago, a partir de 21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1.785 
 

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, 
VIRGINIA DE SOUZA LEMOS SOARES BRANDÃO, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor Geral de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código SGGRP, 
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da Secretaria da Assembléia Legislativa, no Gabinete do 
Deputado Cesar Colnago, a partir de 21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1.786 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 

Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, ANA 
MARIA ULIANA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
no Gabinete do Deputado Cesar Colnago, a partir de  
21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N.º 1.787 
 

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, 
BRUNA BRAGATTO, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente  de  Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
no Gabinete do Deputado Paulo Foletto, a partir de  
21.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N º 1.788 
 

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

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSÉ DEJANIR DO VALE, do cargo em 
comissão de Supervisor Geral  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Edson Vargas, a partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N º 1.789 
 

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

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VALTER HENRIQUE NOGUEIRA DI 
FRANCO, do cargo em comissão de Técnico Sênior de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código TSGRP, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, do Gabinete do 
Deputado Edson Vargas a partir de  20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º 1.790 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GERALDO LUIZ SILVA, do cargo em 
comissão de Técnico Sênior de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Edson Vargas, a partir de  20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
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ATO N º 1.791 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA   

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, EDILEUZA HAND VARGAS, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Edson Vargas, a partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N º 1.792 
 

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

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALBERTO DE SOUZA PEREIRA FILHO, do 
cargo em comissão de  Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado 
Edson Vargas, a partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N º  1.793 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  resolve 

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

alínea “a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANIELE RIBEIRO FELZ, do cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do Gabinete do Deputado Edson 
Vargas, a partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   26 de 
agosto de 2003. 

 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.794 

 
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, 
GERALDO LUIZ SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor Geral de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson 
Vargas,  a partir de  20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº  1.795 
 

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, 
DANIELE RIBEIRO FELZ, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson Vargas, a 
partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1.796 
 

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, 
EDILEUZA HAND VARGAS, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
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Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson Vargas, a 
partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N.º  1.797 
 

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

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, JOSÉ 
DEJANIR DO VALE, para exercer o cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson Vargas, a 
partir de  20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1.798 
 

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, 
ELISON SILVA GOMES, para exercer o cargo em 
comissão de Agente de Gabinete  de Representação 
Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson Vargas, a 
partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1.799 

 
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, 
ALBERTO DE SOUZA PEREIRA FILHO, para exercer 
o cargo em comissão de Auxiliar de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson 
Vargas, a partir de  20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1.800 
 

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, 
VALTER HENRIQUE NOGUEIRA DI FRANCO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Edson 
Vargas, a partir de 20.08.2003. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 
No Ato n.º 1.768, de 21.08.2003, publicado em 

21.08.2003, onde se  lê: 
 
  “(...) MARIA MADALENA SALEME DO 
VALLE VILELA GUSMÃO (...)” 
  

Leia-se: 
 
"(...) MARIA MADALENA SALEME DO 
VALLE VILELA GIRÃO (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ERRATA 
 

No Ato n.º 1.714, de 12.08.2003, publicado em 
12.08.2003, onde se  lê: 

 
  “(...) THIAGO AGUIAR (...)” 
  

Leia-se: 
 

"(...) THIAGO MACIEL DE AGUIAR (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  26 de 
agosto de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

COMUNICADOS 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 

 
INFORMATIVO 

 
 A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas INFORMA aos 
Assessores dos Senhores Deputados que o Curso sobre 
elaboração, aprovação, execução e fiscalização do Plano 
Plurianual (PPA), foi adiado, por motivo de força maior, 
para o período de 03 a 05 de setembro de 2003, no Núcleo 
de treinamento desta Casa de Leis. O Curso será ministrado 
pelo Sr. Róbison Gonçalves de Castro, Consultor de 
Orçamento do Senado Federal, cujo currículo encontra-se a 
disposição na Comissão. 
 
 Vitória, 25 de agosto de 2003. 
 

JOÃO MARTINS 
Diretor Legislativo - DLCPT 

 
“COMUNICADO” 

 
A Secretaria da Mesa para Assuntos Econômicos 

da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
torna público aos interessados, que a Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
HOMOLOGOU o resultado apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação para a Concorrência Pública n.º 
001/2003, constante do Processo n.º 031393-0, de 
26/03/2003, referente ao fornecimento de gasolina comum, 
óleo lubrificante e lavagem geral, que teve como vencedor 
deste certame o Auto Posto Presidente Ltda., no valor 
total de R$ 495.084,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 
oitenta e quatro reais), sendo pago mensalmente a 
importância de R$ 41.257,00 (quarenta e um mil, duzentos 
e cinqüenta e sete reais), pelo período de 12 (doze) meses.   
 

Vitória (ES), 26 de agosto de 2003. 

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL 
Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos 

 

PAUTA DAS COMISSÕES 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 

 
PRESIDENTE: DEPUTADO CABO ELSON 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO MARCELO 

SANTOS 
DATA: 28/08/03 
LOCAL: PLENÁRIO 
REUNIÃO: EXTRAORDINÁRIA – AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 
DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA 
HORÁRIO: 9 horas 

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA 1.ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 15.ª LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE 
 
Recebidos : 
 
OF. Nº 939/03, do Dr. Júlio César de Oliveira Silva, 
Delegado Especial do DPJ de Cariacica, encaminhando 
estatísticas dos Indices de Homicídios daquele Município, 
de janeiro a julho/03, comparando-os com o mesmo período 
de 2002 e ainda com os municípios de Vila Velha, Vitória, 
Serra e Viana. 
 
OF. Nº 372/SEPLOG/GABSEC, do Exmº. Sr. Guilheme 
Gomes Dias, Secretário de Estado de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, confirmando sua presença na 
Audiência Pública desta no dia 28 de agosto do corrente. 

 
2 – COMUNICAÇÃO DAS MATÉRIAS RECEBIDAS 
E DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
 
O que ocorrer. 
 
3 - ORDEM DO DIA : 

 
Projeto de Lei 51/03, de autoria da Deputada Mariazinha 
Vellozo Lucas, que Cria o Programa Estadual de 
Recompensa, pela captura de pessoas com mandado de 
prisão expedido. 
RELATOR:     Deputado 
Marcelo Santos 
ENTRADA NA COMISSÃO:  20/08/03 
PRAZO DO RELATOR:   01/09/03 
PRAZO DA COMISSÃO:   15/09/03 

 
4 - COMUNICAÇÕES : 

 
Objetivo: Discutir acerca do Concurso  Público da Polícia 
Militar e Polícia Civil. 

 
Convocados para esta Reunião: 
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- Dr. Rodney Rocha Miranda – Secretário de 
Estado de Segurança Pública. 

- Dr. Guilherme Gomes Dias - Secretário de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
Convidados para esta Reunião: 

- Exmº. Sr. Paulo César Hartung Gomes – 
Governador do Estado do ES; 

- Drª. Gladys Jouffroy Bitran – Procuradora Geral 
do Estado do ES; 

- Dr. Jeferson da Silva – Advogado da Comissão 
dos Concursados; 

- Representantes dos Conselhos Interativos de 
Segurança Pública; 

- Comissão dos Concursados. 
 

Esta Pauta está sujeita a alterações 
 



 
 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
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 
 

SUBPROCURADOR GERAL                             PIO JORGE PEDRINI 
 

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 
Diretor Legislativo – DLR        Cleber Pereira de Lanes 
Diretor Legislativo – DLPL      Jones Cavaglieri 
Diretor Legislativo – DLMAE   
Diretor Legislativo – DLPC      Eva Pires Dutra 
Diretor Legislativo – DLAE      Maria Helena Costa Signorelli 
Diretor Legislativo – DLDI       Marcelo Siano Lima 
Diretor Legislativo – DLCPT   João Francisco Martins 
Diretor Legislativo – DLTP      Simone Silvares Itala Rizk 
 

 
 

 




