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CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ESPECIAL DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS DEZOITO HORAS COMPARECEM OS 
SRS. DEPUTADOS CLAUDIO VEREZA E HELDER 
SALOMÃO. (02) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Vamos proceder à leitura de um trecho da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Claudio Vereza lê o 
Salmo 37:1) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Vamos dispensar a leitura da Ata da sessão anterior. 
 Informamos a todos os presentes que esta Sessão 
é Especial, em comemoração aos 30 Anos da 
Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE, conforme 
requerimento de autoria da Mesa Diretora, aprovado em 
plenário. 
 Procederemos agora à composição da Mesa. 
 Inicialmente convidamos para tomar assento à 
Mesa a representante da CESE, a Srª Gertraude Wanke; o 
representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, 
Pastor Claude Labrunie; representando a Universidade 
Federal do Estado do Espírito Santo, a professora Eugênia 
Raizer; representando o Centro de Apoio aos Direitos 
Humanos, o Sr. Pedro José Bussinger. 
 Composta a Mesa, convidamos a todos para, de 
pé, ouvirmos e cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. 
 
  (É entoado o Hino Nacional 
Brasileiro) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Registramos a justificativa dos Srs. Deputados Geovani 
Silva e Helder Salomão, ambos já tinham compromisso 
agendados previamente e não puderam permanecer para 
esta sessão. 
 Agradecemos as presenças do Presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Sr. Isaías 
Santana da Rocha; da representante do CDDH da Serra, do 
Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Srª Marta 
Falqueto; da representante do gabinete da Vereadora Ana 
Rita, de Vila Velha, Srª Ana Maria Magalhães; da 
coordenadora do Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia, Srª Maria Clara da Silva; da representante da 
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, Irmã 
Oneize de Oliveira; do representante do Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs, Fórum Reage Espírito Santo e também 
pastor da Igreja Metodista, Pastor Adahyr Cruz; das Irmãs 
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres, Irmã 
Ana Adélia; do representante do Senador Magno Malta, Sr. 
Waldomiro Pereira Filho; do representante da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças de Jucutuquara, Padre Dário 

Ferreira Silva; da coordenadora do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos da Serra, Srª Ana Maria Caracoche; do 
representante da Igreja Presbiteriana de Maruípe, Presbítero 
Dasio José dos Santos; da representante da IPU, da 
Secretaria Executiva, Srª Eliane Breda; da vice-diretora da 
Faculdade de Teologia Richard Saull – IPU, Srª Izamar 
Márcia Venerano; da representante da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana, Srª Helena Berger; da Coordenadora 
Estadual da Pastoral da Criança, Srª Maria do Carmo 
Cardoso; do representante do Centro de Apoio aos Direitos 
Humanos, companheiro Jesus Bezerra;. da representante da 
Comissão Estadual da Mulher Trabalhadora da CUT, Srª 
Maria Lopes. 
 Neste momento, teremos a apresentação da dupla 
de crianças cantoras, Tatiane Mendes e Danielly Mares,  
com o acompanhamento do violonista Rafael Pinheiro Eller 
e de outras crianças que farão a encenação da música,  da 
Paróquia de Cobilândia. 

 
(É cantada e encenada a música 

“Imagine”, de John Lennon, na versão 
português)(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Agradecemos imensamente a apresentação do Grupo 
Musical e de Dança, da Paróquia de Cobilândia. Uma 
canção à paz. 

Recebemos neste minuto mensagem de Don Aldo 
Bispo de São Mateus, nos seguintes termos:  “Não podendo 
participar pessoalmente da sessão especial desta 
Assembléia em comemoração aos trinta anos da CESE, 
envio a todos os participantes do evento as mais atenciosas 
saudações, bem como as felicitações mais vivas pelos 
louváveis serviços prestados pela entidade hoje festejada, 
caracterizados pelo ecumenismo, tão importante na 
condução do necessário e urgente diálogo a ser estabelecido 
entre todos os que se reúnem em volta dos grandes ideais 
cristãos da humanidade. Com um abraço pessoal, Don Aldo 
Germa, Bispo de São Mateus” 

Iniciando o momento de pronunciamentos, 
concedo a palavra à Srª Gertraude Wanke, Presidente da 
CESE. 

 
A SRª GERTRAUDE WANKE – (Sem revisão 

da oradora) – Boa noite a todos, se todos estiverem com o 
sentimento que eu estou, a primavera está chegando. 
 A primeira apresentação é a logomarca da CESE. 

A CESE é a Coordenaria Ecumênica de Serviço, 
que algumas pessoas conhecem muito, outras menos e 
algumas não conhecem. 
 A sede da CESE, o escritório, fica em Salvador, 
mas o território dela é o Brasil todo. Ela foi criada em 1973, 
há trinta anos. Portanto, está em uma idade linda. E como 
psicóloga posso dizer que depois da virada dos trinta o 
amadurecimento chega e a vida começa. E a CESE está 
dando essa virada na página da vida dela, e é legal isso. É 
uma organização, como o nome diz, ecumênica, e tem 
como objetivo fortalecer os grupos populares nas suas lutas 
por transformações políticas, sociais e econômicas. 
 O símbolo, a logomarca da CESE é um 
barquinho, barquinho do ecumenismo. O barquinho tem 
toda uma representatividade, de não estagnação, estar 
sempre em movimento, em movimento no grande mar da 
vida.  
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 Ao longo da sua existência o CESE já apoiou 
mais de seis mil iniciativas populares, melhorando a 
qualidade de vida de aproximadamente seis milhões de 
pessoas em todo Brasil. 
 As regiões Norte e Nordeste são os principais 
alvos da atuação da Cese, mas as demais regiões também 
são contempladas com apoio técnico e financeiro. Como é 
esse apoio financeiro? A Cese recebe apoio dos países do 
primeiro mundo, das igrejas  e de governos, mas 
principalmente das igrejas. E o que mais comove é que as 
campanhas que são feitas lá para mandar esses tantos 
dólares, e agora euros que vem para transformar no 
orçamento anual da Cese de apoio, em torno de três milhões 
e quinhentos mil reais por ano. É muito dinheiro que é 
coletado em campanhas como esta que pretende ser a 
Campanha da Primavera para a Vida.  
 E desde 2001 nasceu a idéia, muito antes, de 
fazermos também no  Brasil campanhas semelhantes de 
coletar, de vender, de fazer conhecida, de mostrar a cara, de 
pedir em favor daqueles que têm menos do que nós. Em 
2001 foi lançada pela primeira vez a Campanha Primavera 
para a Vida, objetivando principalmente divulgar o trabalho 
e arrecadar recursos financeiros para apoio a projetos 
sociais. 
 Desde o tempo que fui da diretoria, não sou mais 
desde junho, agora me chamo colaboradora da Cese, meio 
titia, madrinha, a idéia de que parássemos de viver somente 
de pires na mão esperando o dinheiro do exterior, como se 
não tivéssemos também energia, idéias, criatividade, e bens 
para também distribuir, para  também doar, para aqueles 
tantos e tantos que são muito à margem da sociedade e da 
vida digna. 
 A campanha nasceu em 2001 e o símbolo dela é o 
girassol. Vocês podem ver o lindo arranjo, ele deu algum 
trabalho para se conseguir, e todas as camisetas, e Pedro 
está com a camiseta bem de frente com um baita girassol, 
que é duplo, tem dois lados. De um  lado o girassol  tem o 
símbolo da CESE como pétalas, no desdobramento que o 
mesmo faz nas suas pétalas, e do outro lado as pétalas 
amarelas da vida do próprio girassol. Por que o girassol? A 
idéia do girassol vem porque uma semente de girassol, 
vocês receberão sementes lá fora e quem quiser pode levar, 
dá muitas sementes. O objetivo da CESE  é de semear, e 
com pequenas doações semear para que dê fruto, flor e dê 
muitas sementes.  
 Este ano de 2003 a campanha foi pensada a partir 
de dois eixos de atuação, que contemplam duas das 
principais demandas básicas para vida digna e feliz: Pão- a 
superação da fome, com base no conceito da Segurança 
Alimentar; e Paz- a superação da violência através da 
construção de uma cultura de paz.  
 Quem pertence às igrejas sabe que estamos 
vivendo a década para superação da violência, que o 
Conselho Mundial de Igreja lançou para esses dez anos. Pão 
e Paz é o tema da campanha deste ano. Pena que esta foto 
não está aparecendo muito, é da campanha do ano passado 
que realizamos na Praça dos Namorados. Naquele pouco 
que fizemos conseguimos que fossem construídas, com o 
dinheiro que  foi do Espírito Santo, três cacimbas para três 
famílias. Então, vale a pena uma sementinha de girassol em 
cada lugar.  

Desde a década de 80, a CESE vem atuando com 
especial dedicação às questões  que envolvem a promoção e 
defesa dos Direitos Humanos. Aqui no Espírito Santo 

ajudou a constituir, nasceu aqui, consolidar o Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos, originalmente por 
intermédio da Comissão de Justiça e Paz  da Arquidiocese 
de Vitória.  

Na ação ecumênica cabe ressaltar o apoio às 
iniciativas do programa Teologia para o Desenvolvimento, 
desenvolvido pela Igreja Presbiteriana Unida; e o Projeto 
Salve a Sua Vida, desenvolvido pela Associação Albergue 
Martinho Lutero ,da Igreja Luterana aqui em Vitória.  

Aqui vemos as populações indígenas, elas 
também são apoiadas e representam momentos marcantes 
na história da CESE no Estado. Através das ações 
afirmativas busca reafirmar identidade cultural dessas 
populações através da luta pelo reconhecimento dos seus 
territórios e por políticas públicas de inclusão. A CESE 
apoio a organização das comunidades através do CIMI-
Leste e, posteriormente, teve forte atuação na retomada dos 
territórios dos Índios Tupiniquim e Guarani no Estado. 

Vemos os eucaliptos plantados. Os projetos que 
visam a defesa do Meio Ambiente foram outro destaque na 
atuação da CESE no Espírito Santo. Exemplos como as 
manifestações da Rede Deserto Verde  são representativas 
do compromisso da CESE com ações que preservam o 
ecossistema e os recursos naturais do nosso Estado.  

Também a luta pela terra, através das 
organizações rurais é outro ponto a ser destacado. No 
movimento urbano, as articulações para organização 
comunitária e luta por moradia são questões representativas.  

A CESE se sente honrada por participar desta 
construção de um novo mundo. E o faz com alegria, apesar 
da perplexidade e desolação diante da acelerada e violenta 
intensificação de um modo de vida que exclui populações 
inteiras da comunhão, fabricam a morte em massa e quer 
perpetuar-se a todo custo; e não importa quanto sangue seja 
preciso derramar, quanta alegria seja entristecida, quantos 
sonhos se transformem em pesadelos. Vamos construir um 
outro mundo possível. Mundo onde não haja desigualdade e 
a diferença não se traduza em estranheza. Mundo onde  
possa caminhar uma plural humanidade em paz. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Obrigado Gertraude, agora colaboradora e ex-Presidenta 
da CESE. 

Esta Presidência registra, com satisfação, a 
presença nesta Casa do jornalista Luiz Carlos Pereira, do 
Correio Popular de Cariacica; da Terezinha Côgo Lode, 
Secretária Geral do CECOPES, Centro de Educação e 
Comunicação Popular Don João Batista; Pastor Silas 
Vieira, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar do 
Fome Zero e, também  da Associação de Pastores  
Evangélicos da Grande Vitória. 

Concedo a palavra ao Pastor Claude Labrunie, do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs para fazer uso da 
palavra. 
 
 O SR. CLAUDE LABRUNIE - (Sem revisão do 
orador) - Boa- noite a todos. É com muita alegria e 
profunda felicidade que me encontro aqui participando 
desta celebração, representando o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil- CONIC. E a minha  alegria fica 
dobrada, porque eu me recordo  que há trinta anos  tive o 
privilégio de ser convidado pelo Conselho Mundial de 
Igrejas para fazer a reflexão teológica e bíblica  na 
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Fundação da  CESE, em Salvador, em  1973. Portanto, é 
com ufania e com gratidão a Deus perceber que a 
caminhada da CESE nestes trinta anos não foi em vão. Foi 
uma caminhada  poderosa, de lutas, de fidelidade, de 
arregaçar as mangas e suar a camisa. Mas os frutos estão aí. 

Naquela ocasião, em Salvador, há trinta anos  
procurei sugerir uma reflexão bíblica, cristã, sobre a  
famosa Parábola de Jesus de Nazaré, o Cristo, a Parábola 
intitulada: “O Bom Samaritano”, que se encontra no 
Evangelho de Lucas, Capítulo 10, do Novo Testamento. E 
nesta noite tenho a impressão de que será também para nós  
um desafio, uma oportunidade de ouvirmos o chamado de 
Deus, lembrarmos alguns lances dessa parábola tão 
profunda e tão maravilhosa que Jesus pronunciou. 

A Parábola do Bom Samaritano. Um sabidão da 
época, um doutor em religião se aproximou de Jesus e 
perguntou  assim: “O que devo fazer para herdar a vida 
eterna?” Em outras palavras hoje diríamos:  “Como agir de 
maneira politicamente correta para com Deus, de modo que 
eu vá agrá-lo?” Ou numa linguagem mais popular  diria, o 
doutor da lei perguntou a Jesus: “Como eu posso ser um 
cara legal com Deus na minha vida?" E Jesus com a maior 
tranqüilidade respondeu-lhe: “Como é que diz a revelação 
bíblica?” E o doutor da lei, então, repetiu com muita 
competência, com muita sabedoria: “Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a 
tua força, com todo o teu entendimento e ao teu próximo 
como a ti mesmo”. E Jesus com a mesma simplicidade de 
criança disse  para aquela sumidade, aquele doutor em 
religião: “Você está certo meu amigo, faz isso e viverás.” 

Então, o doutor da lei se sentiu assim meio 
preocupado com aquela simplicidade de Jesus e quis 
justificar o desejo dele de um debate mais elevado, mais 
teórico, então  disse: “Mas Senhor,  quem é o meu 
próximo?”  Jesus ao invés de partir para uma discussão 
teórica, infinita a respeito de quem é, quem não é o meu 
próximo, começou a contar uma a história do “ Bom 
Samaritano”.   
 Um Judeu descendo a montanha, numa estrada 
escarpada, descendo de Jerusalém, fica lá no alto do monte, 
pela estrada que vai até lá embaixo no Vale de Jérico, perto 
do  Mar Morto, a maior depressão geográfica do 
Planeta, nessa estrada um judeu é assaltado, é despojado, é 
surrado e fica nu, ferido, sangrando na beira da estrada. 
Para  encurtar a história um cidadão Samaritano, morador 
da região da Samaria passa perto, contempla aquela cena 
terrível e se move de compaixão. Movido de compaixão por 
aquela homem caído exangue, aquele homem realmente na 
agonia da morte, o Samaritano contra todas as expectativas. 
Os Samaritanos eram odiados pelos judeus, era ódio racial 
porque os mesmos tinham sangue misturado de judeus com 
povos considerados pagãos. Além do ódio racial, o ódio 
religioso, porque os Samaritanos tinham um templo no alto 
do Monte Gerisim e não participavam do culto judeu no 
templo em Jerusalém. 
 Esse Samaritano tão odiado pelos judeus, move-
se de compaixão, aproxima- se daquele moribundo, aquele 
que está no inverno da vida, prestes a morrer, desce da sua 
montaria e começa a limpar as feridas, estancar o sangue e 
usa os remédios da época, coloca sobre as feridas vinho, 
porque o álcool do vinho desinfeta a ferida, e também óleo 
porque elimina a dor. 
 Contra toda a expectativa ,aquele Samaritano que 
ao gastar tempo com um ferido está se arriscando a ser 

assaltado pelos assaltantes que pululavam naquele época, 
dá-se um trabalho louco de ir pensando as feridas e, 
finalmente, com  um trabalho enorme carrega aquele 
homem e o coloca em  cima da sua montaria. Então cuida 
dele, leva-o até a uma hospedaria próxima e lá passa a noite 
cuidando desse quase moribundo que estava no inverno da 
vida. 
 O Samaritano é para ele uma nova primavera da 
vida. O Samaritano é a chegada da luz, do calor, do abraço, 
da compaixão,  da companhia e da segurança. E o 
Samaritano não contente em passar aquela noite cuidando 
daquele sofredor, no dia seguinte premido pelas obrigações 
profissionais  tem que ir embora, mas entrega ao hoteleiro 
duas moedas de prata dizendo: cuida dele, quando eu voltar 
lhe pagarei tudo que for preciso. Cuida dele, dá- lhe de 
comer e dá também tudo que é necessário para que ele 
tenha paz, para que ele tenha dignidade, para que ele sare e 
volte a ter alegria para poder voltar a andar, voltar para a 
sua família,  para seus afazeres e ser feliz. 
 Jesus termina a parábola de uma maneira 
chocante, revolucionária, impressionante como sempre 
fazia de uma maneira muito espontânea. Jesus vira-se para 
o doutor da lei, que tinha perguntado, quem é o meu 
próximo e pergunta: Quem foi o próximo daquele que 
estava caído? E o doutor da lei foi obrigado a dizer: “ 
Realmente, foi aquele que teve compaixão dele”. E Jesus 
continua e diz: Vá e faz tudo da mesma forma.  

Quer dizer, primavera da vida, pão e paz significa 
arregaçar as mangas, significa uma decisão de compaixão e 
de solidariedade que obriga a suar a camisa. Foi isso que o 
Samaritano fez, é isso que a Cese tem feito nestes últimos 
trinta anos. Não é uma tarefa fácil e bem compreendida por 
muitos, mas é tarefa que significa justamente a primavera 
da vida, um novo mundo que a Cese está  participando na 
sua construção. É pão , vida e paz, porque para que haja paz 
é preciso que haja justiça do pão para todos. 
 Está de parabéns a Cese por esta caminhada 
heróica sendo bom Samaritano, o braço de serviço das 
igrejas e o faz isso de maneira ecumênica, de maneira 
unida. 
 Parabenizo esta Casa do Povo, restituída ao povo 
pelo seu Presidente, pelos seus companheiros que estão 
realmente renovando a vida legislativo deste Estado. 
 Agradecemos, portanto, a alegria do Sr. Deputado 
Claudio Vereza estar autorizando e participando deste 
momento de fé, de alegria, de celebração e de apelo para 
que arregacemos as mangas e juntemos  as nossas forças 
com a CESE. Que Deus nos abençoe. Amém. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Muito obrigado, Pastor Claude Labrunie, do Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs, que nos traz essas palavras 
vivas de como ser solidário, do que é ser solidário nos dias 
de hoje, o que é ser samaritano nos dias de hoje. E a CESE 
tem sido isso nesses tempos: 30 anos de organização. 
 Concedo a palavra à Professora Eugênia Raizer, 
representante da Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
 A SRª EUGÊNIA RAIZER – (Sem revisão da 
oradora) – Falo em nome da Reitoria da UFES que 
agradece e partilha deste momento tão singular de 
comemoração dos 30 Anos da CESE. 
 A instituição, universidade, integra o poder do 
Estado, no caso a universidade pública mas, no entanto, o 



3085 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de setembro de 2003 

seu poder não está garantido pelo arcabouço legal nem pelo 
monopólio do uso da força. O poder da universidade se 
funda na sua capacidade de gestar o pensamento racional e, 
também, pelos seus compromissos éticos. 
 Nesse sentido, a UFES através da pró-Reitoria de 
Extensão, que é a instância na nossa organização 
responsável por estabelecer de forma mais sistemática a 
parceria com a sociedade, vem no decorrer desses 30 anos, 
participando dessa caminhada da CESE. Um exemplo eu 
estava vendo à Mesa, somos todos aqui de forma informal 
através de ações de professores e alunos e, principalmente, 
nos últimos dois anos, essa relação com a CESE,  se faz de 
forma mais sistemática, mediada pelo Centro de Apoio dos 
Direitos Humanos e pelo Fórum Reage Espírito Santo. 
 São os outros parceiros que estabeleceram, 
possibilitam e possibilitaram esse canal de uma relação 
mais sistemática que vimos travando - acho que o Professor 
Pedro vai falar sobre isso –  um programa intenso de 
formação básica de direitos humanos destinado 
principalmente às lideranças comunitárias e às pessoas 
indicadas pelas organizações. Tanto esse projeto na parceria 
com o Centro de Apoio – CADH; o Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos da Serra e outros centros de defesa que 
inclusive estão surgindo em função ou a partir desse intenso 
programa de formação que essa parceria, que essa 
articulação de forças e que essa identidade de princípios 
têm possibilitado. Principalmente nesses últimos dois anos. 
 Dessa maneira, saudamos esta festa de 30 anos e 
expressar esse compromisso que a universidade vem 
fazendo e renovar nosso interesse de manter essa parceria 
tão profícua e tão cheia de significados, tanto para nós, 
numa via de mão dupla onde a universidade se beneficia 
dessa parceria, na sua relação com a comunidade e também 
a comunidade se beneficia dessa parceria com a 
universidade, a partir dos conhecimentos de forma 
sistemática que podemos trocar através desses cursos e 
desses estudos que vimos, realizando.  

Parabéns à CESE e vamos continuar em frente. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Agradecemos à Professora Eugênia Raizer que no Fórum 
Reage Espírito Santo tem marcado a presença da 
Universidade Federal nessa luta imensa do povo capixaba 
contra o crime organizado, contra a violência, contra a 
impunidade e contra a corrupção, junto com tantos outros 
representantes de igrejas e instituições. 

Recebemos um comunicado da coordenação do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Eles 
estavam inicialmente agendados para virem a esta sessão, 
mas requereram ao Governador uma audiência e essa 
audiência seria amanhã e foi antecipada para hoje. Eles 
estão no Palácio reunidos com o Governador tratando das 
questões da luta pela terra às vésperas da visita do Ministro 
da Reforma Agrária, Sr. Miguel Rossetto, que chegará aqui 
no Sábado, para tratar desses assuntos. Eles estão junto com 
o governador preparando a vinda de S. Exª ao Espírito 
Santo. Pediram que justificasse a ausência deles nesta 
sessão. 

Concedo a palavra ao Professor Pedro José 
Bussinger, do Centro de Apoio aos Direitos Humanos. 

 
O SR. PEDRO JOSÉ BUSSINGER – (Sem 

revisão do orador) – Ressalto apenas, através do Centro de 

Apoio aos Direitos Humanos, o apoio que a CESE deu a 
algumas atividades nossas. O Movimento Nacional dos 
Direitos Humanos, através do regional leste 1, o Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos e o próprio Centro de 
Apoio, em torno de três, há quatro anos, pensávamos na 
possibilidade de desenvolver atividade de capacitação de 
formação e do avanço do movimento dos Direitos Humanos 
no Estado, de modo que atingíssemos todos os movimentos 
já existentes, inclusive estimulássemos a criação de 
movimentos novos. Aí tivemos o contato da possibilidade 
do apoio da CESE para essas atividades. o Centro de 
Defesa da Serra iniciou um trabalho junto à CESE onde a 
universidade participou e a CESE apoiou e o Centro de 
Apoio aos Direitos Humanos também como parceiros 
ajudou a articular esse projeto. É o projeto de formação 
básica em direitos humanos, que a CESE apoiou 
financeiramente. O Centro de Apoio mediou a realização 
desse projeto. A universidade realizou. Reunimos alguns 
professores, através da pró-reitoria de extensão do setor da 
Professora Eugênia Raizer, realizamos seis cursos de 
capacitação com noventa horas de duração cada. O objetivo 
era capacitar porque entendemos que é preciso sistematizar, 
levar o conhecimento, fazer trocas de experiência, dar mais 
força, criar novos movimentos sociais e novos centros de 
defesa de direitos humanos, capacitar os já existentes e 
expandir. Porque entendíamos que a luta pelos direitos 
humanos passa por uma longa tarefa, uma longa  execução 
de atividades de formação de capacitação  em direitos 
humanos. E foi isso que aconteceu. 
 Foram sete projetos de capacitação. Começaram 
com dois no Município da Serra, com o Centro de Defesa, 
que atingiu a Grande Vitória; um no Município de Vila 
Velha; um no Município de Cachoeiro de Itapemirim; um 
no Município de Guaçuí; e um que está terminando sábado 
no Município de São Mateus. Temos também projetos para 
intensificar em outros municípios. E mais o projeto 
desenvolvido pela Igreja Presbiteriana do Bairro Maruípe, a 
IPU, com professores da Escola Dominical do Presbitério 
de Vitória, num total de  setenta pessoas. Foram sete 
projetos nessa área e a Cese os apoiou. E os frutos têm sido 
muito bons em termos de organização.  

Naqueles locais que não têm aquela tradição de 
organização para a luta pelos direitos humanos, onde o 
curso passa modifica a mentalidade das lideranças. São 
cursos ecumênicos que pegam  lideranças religiosas, 
lideranças populares, o ecumenismo político. Isso tem feito 
crescer a sociedade civil local. 

Então, o objetivo é esse. Queríamos enfatizar isso 
porque encontramos essa linha de trabalho na CESE. E a 
CESE tem demonstrado que esse apoio pode continuar em 
várias outras linhas que venham  capacitar e educar para a 
luta pelos direitos humanos, pelos direitos civis, políticos, 
sociais, culturais, econômicos e ambientais. 

E têm outros projetos também que a CESE apoiou 
no Estado do Espírito Santo. Lembramo-nos muito bem que 
tem um projeto da formação da Cooperativa de Carvoeiros 
do Norte do Estado, no Município de São Mateus. Ela 
também participou, e alguns outros que foram relacionados 
aqui. 

Estamos nos regozijando neste momento com 
esses trinta anos de demonstração de preocupação com a 
cultura do nosso povo, com a luta pelos direitos humanos, 
com a capacitação, com os movimentos sociais, com o 
fortalecimento da sociedade civil.  
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Nós, do Movimento dos Direitos Humanos do 
Estado, viemos aqui também partilhar dessa comemoração 
e também dessa campanha “Primavera para a Vida, Pão e 
Paz”.  

Com a permissão do Sr. Isaías Santana da Rocha, 
presidente do Conselho, do Sr. Jesus Alves Bezerra, 
coordenador do nosso Centro de Apoio, e da Srª Marta 
Falqueto, conselheira do Movimento Nacional, queremos 
agradecer a oportunidade de mais uma vez esta Casa ter 
propiciado a presença ecumênica de todos nós para 
comemorar tão importante data. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

- Obrigado, Professor Pedro José Bussinger, que falou em 
nome do Centro de Apoio aos Direitos Humanos, que atua 
em todo o Estado do Espírito Santo, como muito bem 
relatou. Só esqueceu do Centro de Direitos Humanos do 
Município de Cariacica, que também está organizado. 

Neste momento, teremos a apresentação do 
Conjunto “Nosso Canto” da Igreja Presbiteriana Unida de 
Maruípe, nesta sessão especial dos trinta anos da CESE, 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço, entidade criada há 
trinta anos, que tem o seu escritório central em Salvador, na 
Bahia, e presta serviço a todo Brasil. 

 
  (O Conjunto “Nosso Canto” canta a 
música “Devassa”) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Apresentação do Conjunto Nosso Canto, da Igreja 
Presbiteriana Unida de Maruípe.  Esta primeira música tem 
o título “Devassa”. 
 A segunda música é “Terra Prometida”. 
 
  (O Conjunto Nosso Canto canta a 
música “Terra Prometida”). 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Agradecemos a apresentação do Conjunto “Nosso Canto” 
da Igreja Presbiteriana Unida de Maruípe. Trouxeram esse 
canto profético para os dias de hoje. 
 Nesse momento gostaríamos de saudar todos os 
membros da Mesa, Pastor Claude Labrunie, Gertraude 
Wanke, professores Eugênia Raizer e Pedro José Bussinger, 
todos os presentes e também deixar o nosso depoimento. 
 Por dois momentos na nossa caminhada tivemos a 
contribuição da CESE. O primeiro momento foi quando 
atuávamos na equipe das comunidades eclesiais de base da 
periferia da Grande Vitória e o Arcebispo Dom João Batista 
inventou que deveríamos ter facilitado a nossa atuação nas 
comunidades, devido a nossa dificuldade de locomoção. 
 Até aquele momento, em 1976, andávamos de 
ônibus ou de carona. Mas por intermédio da CESE e da  
Arquidiocese foi adquirido um veículo adaptado com 
comandos manuais e pudemos, então, multiplicar 
tremendamente a nossa atuação nas comunidades não 
somente da Grande Vitória nessas alturas, mas também em 
algumas cidades do interior do Estado. 
 Um segundo momento é quando criamos, junto 
com outros companheiros, o Centro de Educação e 
Comunicação Popular Dom João Batista, o CECOPES, 
muito conhecido no nosso Estado pelo trabalho de educação 
popular, pelo trabalho de formação de tantas lideranças das 

comunidades, dos movimentos populares, do movimento 
sindical em todo Estado. Tivemos a felicidade de ser o 
primeiro coordenador do CECOPES. 
 E o CECOPES também foi apoiado pelo seu 
trabalho de educação popular pela CESE, que sempre faz a 
intermediação entre as entidades internacionais e as 
entidades locais. Esse é o trabalho da CESE, de fazer esse 
meio  de campo. 
 A CESE é quase uma entidade capixaba, embora 
tenha sede na Bahia. A Secretária da CESE é a Fátima 
Nascimento, que nasceu nas comunidades de Campo 
Grande e desde a fundação está lá. Gertraude Wanke 
presidiu e é colaboradora da CESE, embora a sede seja na 
Bahia, mas ela é daqui. É quase uma entidade capixaba, 
embora seja baiana na sua sede.  
 O Pastor acabou de dizer que fez a primeira 
preleção quando da fundação da CESE. De tal forma que 
tem uma presença forte do povo capixaba nessa 
organização tão importante para todo o País. Seis milhões 
de pessoas atingidas pelo serviço prestado de forma 
ecumênica em tantas partes do Brasil. 
 Deixamos aqui de viva voz o quanto significa 
esse trabalho que é simples, pouco conhecido, pouco 
divulgado, porque é uma entidade de bastidor, não é uma 
entidade de frente. Ela faz o meio, ela propicia o meio para 
quem está na linha de frente, na Paróquia de Cobilândia, no 
Movimento do Sem-Terra, na Pastoral da Criança, nas 
igrejas por meio de seus trabalhos sociais, no Movimento 
de Moradia, no Movimento de Direitos Humanos, na Luta 
pela Criança e o Adolescente, possa executar a sua luta, o 
seu serviço com mais tranqüilidade.  
 Esses anônimos que atuam na CESE merecem de 
nós todo carinho, toda homenagem nessa sessão especial da 
Casa, que é do povo capixaba. Essa é a Casa do povo 
capixaba e graças a Deus está cada vez mais se tornando a 
Casa do povo capixaba. Houve um tempo em que era contra 
o povo, ela era antipovo, mas felizmente mesmo sendo 
grande, cheia de ostentação como é, não tendo auditórios 
adequados, mesmo assim temos buscado propiciar no 
concreto do dia-a-dia da Assembléia, porque isso aqui é 
Casa do povo sim, a participação popular.  
 Hoje pela manhã tivemos duas atividades, a 
discussão do Plano Plurianual de Aplicações do Governo 
Estadual com as entidades não governamentais, uma 
audiência pública da Comissão de Meio Ambiente; logo em 
seguida uma reunião da Comissão de Direitos Humanos; às 
15hs uma sessão em homenagem aos taxistas e agora essa 
bela e singela homenagem aos anônimos, aos lutadores da 
CESE que, por meio do seu trabalho, propiciam 
quatrocentos e trinta projetos por ano. Multipliquemos por 
trinta anos, são mais de seis mil projetos apoiados em todo 
o País.  
 Estão de parabéns. E quem tem que agradecer 
muito também a CESE são os irmão lá do  Hemisfério 
Norte, dos países do chamado Primeiro  Mundo, porque 
eles buscam reparar os danos que causaram durante tantos 
séculos ao povo do chamado Terceiro Mundo. E a CESE é 
a ferramenta para que eles possam realizar isso. É um 
instrumento,  um meio para que o apoio deles chegue 
concretamente ao povo brasileiro. Então, queremos chamar 
atenção dos irmão do norte e, com certeza, eles agradecem 
muito essa contribuição que a Coordenadoria Ecumênica de 
Serviços tem dado a nós todos e a eles.  



3087 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de setembro de 2003 

 Está previsto agora um momento para que outras 
pessoas do Plenário possam também, pelo menos umas seis 
pessoas, falar, levantar perguntas, levantar questões ou até 
prestar depoimentos no sentido da comemoração dos trinta 
anos da CESE.  

Concedo a palavra Srª. Marta Falqueto, do 
CDDH, da Serra, do Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos. 
 
 A SRª. MARTA FALQUETO -  Eu estou 
emocionada porque  a CESE é fundadora do Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos. Sempre dizemos isso. Ela 
é parte integrante, embora seja uma das financiadoras da 
nossa luta, mas ela se tornou parte integrante. E o Zanete 
quando vai as nossas reuniões fala: Eu não sei se eu sou 
CESE ou se eu sou Movimento. Aí a gente diz para ele: 
Você é as duas coisas. Mas essa é uma questão que eu 
queria registrar, a importância que a CESE teve para a 
construção da luta em Defesa dos Direitos Humanos no 
Brasil. E um dos documentos muito importante que a CESE 
traduziu em linguagem popular e fez uma reflexão de cada 
artigo, comparando com depoimentos bíblicos, foi a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que a cada 
artigo ela tem uma comparação bíblica justificando a luta 
pelos Direitos Humanos. Então, foi um documento que eu 
não sei dizer quantas milhares de cópias foram feitas, 
porque só nós aqui no Espírito Santo, usamos mais de trinta 
mil cópias que a CESE doou. Então, em nível de Brasil eu 
não sei dizer quantas foram. 
 Quero também  lembrar aos companheiros que a 
CESE foi muito importante para nós no ano passado. A luta 
do fórum Reage Espírito Santo foi muito beneficiada com a 
ajuda da CESE que possibilitou a ida do Isaías na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em Washington,  em 
novembro do no ano passado, que possibilitou que 
fizéssemos trinta mil cartilhas sobre o Voto Ético, que 
possibilitou que fizéssemos quinze mil cartilhas sobre a 
Campanha do Desarmamento e outras dez mil cartas 
espalhadas ao povo de Deus para que as pessoas refletissem 
na hora de dar o seu voto para recompor a  Assembléia 
Legislativa do ano passado, o Governo do Estado, o 
Governo Federal e a eleição do ano passado.  

Não podíamos deixar de registrar a importância 
que a CESE tem na nossa história de luta contra a 
impunidade, de luta em favor dos Direitos Humanos e 
Contra a Violência. 

 Parabéns para a CESE e parabéns para nós  que 
fazemos também a CESE. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

-  Concedo a palavra a Srª. Maria Clara, do Movimento 
Nacional de Luta pela Moradia. É claro que ela vai lembrar 
de uma historinha aí, eu tenho certeza. 

 
A SRª. MARIA CLARA - Eu vou lembrar 

mesmo. Eu quero dar os parabéns aos companheiros da 
Universidade, aos companheiros da CESE, porque eu me 
lembro muito bem que no Primeiro Encontro que foi feito  
em Vitória, dos Direitos Humanos, foram distribuídas essas 
cartelinhas que a Marta acabou de falar aí. Peguei aquilo 
com muito carinho. Chegando em casa fui observar que na 
realidade tínhamos que começar a fazer arte. A palavra de 
Jesus completava com o que estava escrito na cartilha 
universal dos Direitos Humanos que é a composição do 

direito à vida e a lei, onde observamos o capítulo do 
Evangelho com o capítulo da justiça e desse modo, criamos 
o Movimento de Luta pela Moradia. 
 Tínhamos a Arquidiocese de Vitória com os 
grandes saudosos Bispos Dom João e Dom Luiz. Esses dois 
grandes guerreiros e Apóstolos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que fermentou a nossa fé e nos jogou no mundo para 
construir o que construímos. Mas precisavam de pessoas, os 
grandes anônimos que  por traz ajudavam-nos como a 
CESE, como também o CECOPEs que foi criado e muitos 
anos com  essa luz acesa para nos ajudar nessa articulação, 
organização e conscientização do nosso povo que não tinha 
vez e voz para se defenderem. Temos ainda milhões deles. 
Pedimos a Deus  que a CESE continue assim e que todo 
movimento de luta dos Direitos Humanos vá em cada 
rincão deste Estado e deste Brasil levando essa boa notícia, 
a noticia da libertação. Esse  é um trabalho libertador,  não 
é um trabalho só executivo, mas libertador porque liberta o 
homem, esclarece a sua consciência, dando a ele a vontade 
e a clareza de participar. 
 Vou cantar a minha música de sempre em 
homenagem aos trinta anos da CESE pelo tanto que nos 
ajudou a dar bastante teto ao nosso povo brasileiro sem 
ajuda de governo, mas com a nossa teimosia, cruzando as 
mãos fazendo as coisas acontecerem: 
 
  (É entoado a música:  “nosso direito 
vem”.) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Pastor Metodista, Sr. Adair Cruz. 
 
 O SR. ADAIR CRUZ – Sr. Presidente, Senhores 
e Senhoras, Irmãos e Irmãs, convidados, é uma alegria 
muito grande estarmos neste plenário para comemorarmos 
o trabalho que a CESE vem fazendo em nome de Deus, em 
nome de muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil como 
ressaltou o Presidente da Assembléia Legislativa e nosso 
nome, e claro que esta festa que fazemos hoje aqui é para 
também assumirmos, ainda mais, além do que temos 
assumido em nossos postos, em nossas muitas atividades, 
todos que estão aqui representando grupos e na sociedade, 
aumentar ainda mais o nosso compromisso, a nossa 
responsabilidade com a vida, com a paz, com os direitos 
humanos. Todos estes são temas da CESE.  

Quero fazer três destaques da CESE, que estão 
sendo feitos, importantíssimos e acreditamos que devam ser 
ressaltados. O primeiro é o nascedouro da CESE, que nasce 
no momento de ditadura do Brasil. Quem viveu à época, e 
tem vários aqui, não sei se tantos, mas muitas crianças 
também que ficam ouvindo essas histórias do passado 
desses tios e vovôs e ficam pensando em quanta coisa já se 
passou por este Brasil. Mas, quem está um pouco mais na 
minha faixa etária lembra-se muito – e alguns na carne 
como eu – os efeitos que tivemos no Brasil da Corporação 
Militar quando resolveu dar um golpe, de fato, na 
democracia brasileira. E em cadência com outros países 
latino-americanos, naquela época em passeata e gritaria na 
rua e por documento xerocados, xerocados não, porque não 
havia copiadora na época, eram mimeografados panfletos, 
nas panfletagens que a gente fazia nas caminhadas, em 
reuniões e encontros denunciando os Estados Unidos por 
detrás dessas forças que oprimiam os povos da América 
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Latina e promoviam essas ditaduras. E a gente era chamado 
de louco naquela época. 

Hoje, há farta documentação para mostrar essa 
caminhada que, infelizmente, em que pese o povo 
americano ser um povo bom – quem já foi lá como eu sabe 
– mas existe no governo, não só no americano como no de 
outros países, aquela ânsia por domínio nesses governos e o 
seu rastro continua até nos dias de hoje, como 
recentemente, na violência da última guerra que 
presenciamos no Iraque. 

Quero ressaltar esse fato de um grupo que se 
reúne, Igreja que se reúne e resolve criar organismo com 
essa dimensão, com essa força e fibra, e com suporte para 
agüentar e resistir no período da ditadura quando muitos 
meios de comunicação foram fechados; muitos organismos 
foram fechados, mas a CESE resistiu. 

Talvez aí o segundo momento que quero ressaltar: 
o princípio da unidade, o espírito da unidade que a CESE se 
norteou. Seis Igrejas que hoje compõem além da Católica, a 
Metodista, a Presbiteriana Unida, a Presbiteriana 
Independente, a Evangélica de Confissão Luterana e a 
Igreja Episcopal Anglicana, esses seis organismos. Além de 
estar aberto para várias e muitas outras igrejas. 

Quanto aos serviços que a CESE presta, por 
exemplo, em 2002, 436 projetos e mais de 6 mil nesses 
trinta anos, nunca se fez nenhuma discriminação a nenhum 
grupo religioso; cristão ou não cristão; dessa ou daquela 
tendência. Não é isso mesmo? Nunca. Isso é marca na 
CESE. Não há nenhum resquício de princípios 
diferenciados para atuar e para financiar os projetos, desde 
que estejam dentro dos critérios estabelecidos e devem ser 
pela organização. 

O terceiro elemento que quero citar, além do fato 
histórico de ser organizado no medo da ditadura e de sua 
resistência; o segundo, a questão da unidade entre as 
igrejas; e o terceiro é a área de documentação da CESE. Eu 
nunca estive na sede da CESE em Salvador, mas eu tenho 
uma quantidade de documentos já expedidos pela CESE: 
documentos que refletem a história brasileira; que discutem 
diversos problemas da nossa Nação, desde ecologia até 
direitos humanos na sua extensão maior possível a CESE 
tem  publicado muitas revistas. É uma pena que não temos 
hoje aqui e pensei que pudéssemos ter aqui uma banca com 
uma quantidade de publicações que a CESE já fez. É uma 
excelente contribuição à reflexão com o material da CESE 
para quem precisa, inclusive, para pesquisas e para 
publicações de teses a CESE fornece muito bom material, 
por muitos pesquisadores.  

São esses três destaques que gostaria de 
mencionar neste momento tão festivo. Salve a CESE! Salve 
seu trabalho! Vamos nos unir mais e trabalhar mais também 
com a CESE. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– O Professor Pedro Lussinger pede licença para se retirar, 
pois tem que dar aula na Universidade. 

Concedo a palavra à Srª Maria Lopes.  
 
A SRª MARIA LOPES – (Sem revisão da 

oradora) – Não poderia deixar de vir aqui falar em 
agradecimento a esses trinta anos de CESE. Naquela época, 
quando tinha vinte e poucos anos, esses anônimos por trás 
de nós nos davam sustentação e nos fazia “formiguinha”. 
Lembro-me que um dia cheguei em casa com um monte 

daquelas cartinhas e meu esposo José, ainda bem novo 
também, que gostava muito de passear, jogar bola e não 
queria saber o que estava ao seu redor, na época do regime 
militar. Ele me perguntava: “O que você faz com tanto 
papel? Para que trazer tanto papel para casa?” Falei: Não, 
para você só trouxe umazinha. Dei uma cartinha a ele e 
guardei as outras para levar escondido para os vizinhos, 
para o local de trabalho, para a igreja. A gente era muito 
incomodado naqueles momentos trágicos que estávamos 
vivendo, dolorosos. E esses anônimos, como disse o Sr. 
Deputado Claudio Vereza, que nos davam essa sustentação, 
faziam com que tínhamos vida, tínhamos já esse girassol. 
Não sabia muito nem por que fazia aquilo, mas eu ia 
naquele salão; reunia-me e trazia os papeiszinhos. Vinha 
feliz da vida, parecia que vinha trazendo uma sacola de 
dinheiro. Ainda levava uma bronca quando chegava em 
casa, porque só levava papel. 
 Isso foi fazendo com que virássemos 
“formiguinhas”, como éramos chamadas, e fomos criando 
um “formigueiro”. E chegamos nos dias de hoje ainda com 
muito desafio. Precisamos cada vez mais nos organizar para 
enfrentar esses desafios. Costumo dizer que cada pancada 
que levamos na vida temos que refletir, enfrentar, tomar 
força, erguer e ter vida para poder se preparar para receber 
outra pancada. Não é para parar, não. Hoje, está tudo bem, 
mas, e amanhã? Então, temos que estar sempre tomando 
fôlego, se preparando. E esses anônimos como o Sr. 
Deputado Claudio Vereza citou, o Dom João Batista, o 
Pastor Silas e outros companheiros por aí que vou 
encontrando, tanto contribuíram para que eu aceitasse esse 
desafio. E os companheiros que me conhecem sabem que o 
pouquinho que já pude fazer já foi muita cosia dentro deste 
Estado e dentro deste País. 
 Parabéns, CESE, pelos trinta anos. Parabéns a 
todos os anônimos e todos os presentes. Muito obrigada! 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Valeu, Maria, aqui representando a luta sindical. 
 Concedo a palavra ao Sr. Dásio José dos Santos, 
da IPU de Maruipe. 
 
 O SR. DÁSIO JOSÉ DOS SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Boa noite a todos e a todas. 
Parabenizo esta Casa de Leis, através do nosso Presidente, 
Sr. Deputado Claudio Vereza, que abriu as portas deste 
Poder, que tempos atrás estava fechada. E parabenizar 
também a CESE pelos seus trintas anos. 
 Gostaria de dar um testemunho do apoio que 
recebemos como Igreja Presbiteriana local, relevando esse 
ponto, porque a CESE aprova e ajuda com os projetos 
pequenos também de igrejas locais e comunidades de base. 
Então, quem está nos assistindo através da TV Assembléia 
pode pensar que a CESE é uma entidade de grandes 
realizações. Não. A Cese vai na base, ajuda pequenos 
grupos. E na nossa comunidade tivemos ajuda da CESE, 
que em parceria com a Universidade fizemos um trabalho 
na área de  direitos humanos que  teve um desdobramento 
muito grande. E, graças a esse trabalho, conseguimos fazer 
um outro curso de multiplicadores e hoje temos uma sala 
educacional voltada para as questões dos  direitos humanos. 
 Pensamos que ecumenismo é  isso, é 
caminharmos juntos. E nós da Igreja Presbiteriana Unida do 
Brasil, da qual pertenço, que sempre caminhou de braços 
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dados com a CESE, queremos convidar  a todos que estão 
presentes para uma grande festa que realizaremos no dia 11 
de outubro de 2003, a partir das 17h, no Centro Sindical dos 
Bancários, quando estaremos comemorando  o Jubileu de 
Prata da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Queremos 
contar com a presença de todos nesse dia, para que 
possamos fazer uma festa bonita como esta de hoje. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
-  Obrigado, Sr. Dásio José dos Santos, da Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil, do bairro Maruípe. 
 Neste momento, teremos a apresentação do Coral 
da Igreja Evangélica de Confissão  Luterana no Brasil, 
tendo como regente a Srª Elisa Auler. 
 

(Procede-se à apresentação do Coral, 
cantando as músicas “América Livre” e “Don 
Celeste, Alegria”) (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Agradecemos imensamente ao Coral da Igreja Luterana, 
com onze vozes fizeram uma apresentação como se fossem 
cinqüenta, de tão bonito, de tão harmonioso. 
 Agradecemos também à regente Elisa Maria 
Miertschink Auler, do Coral da Igreja Luterana. Muito 
obrigado! 
 Concedo a palavra à Sra. Gertraude Wanke para 
suas considerações finais  
 
 A SRª GERTRAUDE WANKE -  Agradeço a 
oportunidade da CESE se fazer um pouco mais conhecida 
de todos nós e das demais pessoas, e pela homenagem 
prestada por  esta Casa. A CESE conseguiu se fazer 
conhecida; ela conquistou uma credibilidade dos seus 
doadores em nível internacional fantástica. E sempre me 
doía quando ia para os eventos e para os encontros na Cese, 
o quanto as bases das igrejas que formam a Cese no fundo 
não conhecem essa riqueza.  
 Ela é conhecida na Inglaterra, é conhecida no 
Canadá, pelos membros das igrejas. Hoje Cese é um 
conceito e tem que ser um conceito também para nós. Por 
isso esta homenagem, este encontro de hoje é mais uma 
forma de acreditar nessa idéia do girassol, é mais uma 
pequena parcela que vai frutificando, disseminando, 
trazendo alegria, esperança de vida e é o que todos 
queremos. 
 Também agradecemos as pessoas da Mesa que 
aceitaram o desafio de falar  desse momento, de trazer a 
palavra para nós, e a  todos que compareceram a esta sessão 
solene; os conjuntos de música, as crianças de Cobilândia- 
que já foram embora –  foi fantástico, foi muito pertinente; 
o nosso canto da Igreja Presbiteriana, o coral da minha 
Igreja.  
 Tudo isso deu para sentirmos o que a CESE quer, 
ela quer semear pão e paz, tendo como símbolo o girassol. 
Lembrando que a campanha é anual, não é só hoje, não é só 
esta semana, ela está acontecendo no seu terceiro ano . 
Gostaríamos que ficasse na memória e em setembro do ano 
que vem nova primavera vem e novamente nos uniremos, 
cantaremos, plantaremos girassóis, e  estaremos aqui para 
semear pão e paz de que  tanto este mundo , a sociedade e a 
nossa terra carece. 

 As camisetas estão sendo vendidas, é uma forma 
de angariar um  pouco de recursos, depois irão para as 
igrejas ou quem quiser revender pode depois entrar em 
contato comigo, temos muitas para vender, cinco reais. É de 
pouquinho em pouquinho que podemos estar juntando para 
colaborarmos e quem sabe construir algumas cacimbas a 
mais do que as três do ano passado. 
 Ofereço uma camiseta para o Sr. Deputado 
Claudio Vereza, e a do Pedro vai com ela. Que seja o 
símbolo. Não posso entregar para todos,  senão não entra o 
dinheiro que queremos. Obrigada pela presença de todos. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Obrigado Gertraude pelo duplo presente, o presente desta 
sessão com a presença de representante de entidades e 
igrejas tão significativa para esta Casa. Obrigado membros 
da Mesa, Pastor Claude Labrunie que aprendi a admirar há 
tantos anos; Eugênia,  um  braço da UFES presente na luta 
do povo capixaba sempre presente; Gertraude Wanke, pela 
sua contribuição durante tantos anos e sem as pessoas 
saberem, anonimamente. Também agradecemos a todos as 
equipes da Assembléia Legislativa que contribuíram para 
realização desta sessão.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será amanhã, solene, às 15hs, em 
comemoração ao “Dia do Turismo”. 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer 

  
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às vinte horas e quinze 
minutos. 
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CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2003. 

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS QUINZE HORAS E QUINZE MINUTOS 
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO 
TOSE, CLAUDIO VEREZA E GILSON AMARO. (03) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

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

Convido o Sr. Deputado Anselmo Tose a 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Anselmo Tose lê o 
Salmo 1,1) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da Ata da 
Sessão 126ª. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. 
 Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à leitura da 
Ata da Sessão 127ª. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Aprovada a Ata como lida. (Pausa) 
 Informo aos Srs. Deputados e aos convidados que 
esta sessão é solene em comemoração ao Dia Internacional 
do Turismo, conforme requerimento dos Srs. Deputados 
Anselmo Tose e César Colnago, devidamente aprovado em 
Plenário. 
 Para a composição da Mesa já contamos com a 
presença do 1º Secretário da Mesa Diretora, Sr. Deputado 
Anselmo Tose, gostaríamos de convidar a Subsecretária de 
Estado de Desenvolvimento Econômico do Turismo, Srª 
Márcia Guimarães Abrahão da Costa;  o Extensionista no 
Estado do Ministério do Turismo, Sr. José Augusto Guedes 
Falcão; o Presidente no Espírito Santo do Convention & 
Visitors Bureau, Sr. Marco Antônio Cypreste de Azevedo;  
o Prefeito Municipal de Guarapari, Sr. Antônio Gottardo; o 
Coordenador de Arranjo Produtivo do Turismo da ONG 
“Espírito Santo em Ação”, Sr. Marcelo Valladares Nader; o 
Secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Sr. 
William Galvão Lopes.    
 Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional Brasileiro. 
 

(É cantado o Hino Nacional 
Brasileiro)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra à Srª Márcia Guimarães Abrahão da 
Costa, Subsecretária de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo. 

 A SRª MÁRCIA GUIMARÃES ABRAHÃO 
DA COSTA – (Sem revisão da oradora) –  Boa tarde a 
todos, cumprimento o Sr. Presidente Claudio Vereza, nosso 
companheiro e parceiro, Sr. Deputado Anselmo Tose; nosso 
articulador do Ministério do Turismo, Falcão; nosso 
Prefeito de Guarapari, Sr. Antônio Gottardo; o meu eterno 
chefe, Willian Galvão; Marco Azevedo, Presidente do 
Convention Bureau; Marcelo Nader, meu eterno 
conselheiro e a todos presentes nesta Casa. 
 É um dia muito especial para todos nós. Preparei 
um material para ler, mas a emoção é grande e não seria a 
Márcia aqui falando, lendo, de tudo que sabemos da nossa 
importância, da nossa responsabilidade com todos, com as 
agências  de viagens, os restaurantes, os bares, hotéis, com 
todos que sobrevivem com o turismo. 
 Cumprimento também a minha equipe da 
Prefeitura de Vitória, através do Beto, da Marge, o Charles, 
da Valéria, Regina, da Vanessa, da minha mãe, todos 
presentes. 
 Este é um momento especial e que temos que 
fazer muita reflexão, parar o discurso de potencialidade, de 
um Estado bonito, isso todos sabemos. Através de uma 
pesquisa do Íbis, ano passado, fala-se que recebemos 
novecentos mil turistas de turismo de negócio, e este ano? 
Qual é a nossa proposta? O que pretendemos nesses quatro 
anos de governo? 
 Tenho falado que o capixaba conhece pouco o 
Espírito Santo. Estamos estimulando as rotas turísticas, 
criando produtos, criando as agências de viagens e 
proporcionando que o capixaba viaje mais pelo Espírito 
Santo.  

Precisamos mostrar muito a nossa cara em nível 
nacional e internacional, divulgando este Estado no lugar 
que ele merece. Temos presente nesta Sessão, o Cacau 
Monjardim que sempre foi um eterno lutador, a Valéria 
Aguiar que foi um exemplo no Governo de Élcio Álvares e 
temos agora esta missão, que vocês sabem, não é missão 
fácil: ficar do lado de cá. 
 Trabalho com o turismo há quase dezesseis anos e 
minha luta sempre foi desenvolver o turismo. Como já falei, 
sou eu e mais seis pessoas tentando desenvolver e mostrar 
para todas as pessoas que o turismo é importante. Tem que 
parar com esse discurso de falar que é uma potencialidade, 
que gera emprego e renda. Isso todos nós sabemos. 
 Hoje recebi um e-mail da Prefeitura de Vitória, da 
Secretária Executiva do Conselho, onde diz que a Prefeitura 
de Vitória será homenageada como o melhor modelo do 
Conselho Municipal de Turismo e temos o Willian Galvão 
como Presidente do Conselho, que irá receber este prêmio 
no dia 4 de outubro, em Salvador. 
 É isto que nos deixa felizes, aqui estão os meus 
colegas Secretários de Turismo de Muqui, Rio Bananal e 
todos presentes, sabem que a nossa missão, a nossa 
responsabilidade, a única coisa que peço a vocês é que 
continuem na luta, não vamos desistir. E para o Sr. 
Deputado Anselmo Tose, pode ter certeza de uma coisa, é a 
primeira vez que vejo, em meus anos de trabalho, esta 
Assembléia Legislativa abrir-se para comemorarmos o Dia 
Mundial do Turismo. Acho que é um momento de reflexão.  

Vou passar às mãos de V. Exª todas as ações. 
Estou fazendo seis meses de trabalho na Subsecretaria de 
Estado de Turismo. Para falar tudo isto, é muito; prefiro 
passar às mãos do Sr. Deputado e todos vocês terão direito. 
Em qualquer momento que for necessário  estaremos à 
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disposição na Secretaria e todos terão acesso as nossas 
ações.  
 A única coisa que peço é que acreditem em nós. 
Podem ter certeza, no que depender de força, de boa 
vontade, de persistência e muita insistência - porque o sou - 
vou colocar o Estado do Espírito Santo no lugar que ele 
merece. Só preciso de oportunidade e de tempo porque, 
infelizmente, pegamos muita coisa por fazer, mas com o 
apoio de todos vocês, seremos vitoriosos. E, se estou neste 
lugar hoje, foi toda uma articulação do Trading Turístico, 
através do Convention Bureau, do Sindetur, do Sindibares, 
enfim, de todo o segmento de turismo que foi ao Sr. 
Governador indicando o nosso nome. 
 Podem ter certeza de que vocês não irão se 
decepcionar. 
 Muito obrigado, Sr. Deputado Anselmo Tose. 
 Parabéns para todos nós, parabéns para o Brasil, 
parabéns para o Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 

– Agradecemos as palavras da Srª Márcia Guimarães 
Abrahão da Costa, Subsecretária de Estado do 
Desenvolvimento Econômico  e Turismo. 

Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças 
da Srª Secretária de Turismo de Muqui, Joelma Consuelo 
Fonseca e Silva; do Diretor do Instituto Brasileiro de 
Finanças, Sr. Jesus Miguês; do Diretor-Executivo do 
Consórcio Turístico Rota do Sol, Sr. Genildo Coelho 
Hautequestt Filho; do Diretor da Rede Bristol de Hotéis, Sr. 
José Antônio Caliman; da Assessora Técnica do Sedetur, 
Srª Vanessa Mergan; do Chefe de Desenvolvimento do 
Turismo da Prefeitura de Vitória, Sr. Carlos Alberto 
Favalene; da Professora da UFES, Srª Dora Berger; do 
Vice-presidente do Convention Bureau, Sr. Paulo César M. 
Machado; da Secretária do Conselho de Turismo de Vitória, 
Srª Margie Margareth de Lima; do Presidente do Sindicato 
Estadual dos Guias de Turismo do Estado do Espírito 
Santo, Sr. Ricardo Vasconcellos Lopes; do Secretário de 
Esportes e Turismo da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, 
Sr. Christiano Roberto Saffran; da Gerente de Unidade do 
Senac, Srª Rita de Cássia Silva Miranda; da Técnica em 
Projetos Especiais da Sedetur, Srª Regina Célia S. 
Annecchini; do Presidente da Associação de Amigos de 
Colatina, Sr. Aurélio Simões e do Sr. Presidente da 
ABBTUR, Sr. Eduardo Nunes. 

Muito obrigado pela presença de todos nesta 
Sessão. 

Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Valadares 
Nader, Coordenador de Arranjo Produtivo do Turismo, da 
ONG Espírito Santo em Ação. 

 
O SR. MARCELO VALADARES NADER – 

(Sem revisão do orador) – Exmº Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Cláudio Vereza, Exmº 
Sr. Deputado Anselmo Tose, Srª Secretária Márcia 
Guimarães Abrahão da Costa, Sr. Willian Galvão, Sr. 
Antônio Gottardo, Prefeito Municipal de Guarapari, Sr. 

Representante do Ministério Público, Sr. Marcos Azevedo, 
Srªs e Srs., companheiros do Trading.  

Como não participo da trilogia do “P”, não sou 
nem Padre, nem Político, nem Pastor; tenho que ler. 

Gostaria de ser rápido, mas preciso. 
Queria neste momento, ao receber esta honrosa 

homenagem pessoal, estendê-la a todos os integrantes da 
atividade econômica do turismo, que como eu a cerca de 
trinta anos lutamos pelo desenvolvimento e reconhecimento 
da atividade como grande alavancadora da empregabilidade 
da economia, aproveitando desta forma, o que acreditamos 
ser a maior potencialidade no Espírito Santo. Tanto é 
verdadeira esta afirmação que apesar dos percalços durante 
esta era, recente pesquisa do Instituto Futura revelada pelo 
economista e seu diretor Professor Orlando Caliman, diz 
que a atividade, hoje, contribui com 7% na formação do 
PIB Capixaba. 

Gostaria também de estender esta homenagem, 
àquelas pessoas que de maneira exógena à atividade, 
contribuíram significativamente para que hoje 
alcançássemos a condição revelada pela pesquisa da Futura, 
nominando pessoas como os Srs.  Guilherme Gomes Dias, 
Almir Bressan, Antônio Carlos de Medeiros,  José Sales 
Filho, entre outras, que a minha memória não alcançou. 
Faço referência aqui as ilustres presenças de Cacau  
Monjardim e Valéria que já foram citados pela nossa 
Secretária Márcia, que muito contribuíram para a área de 
turismo.  

A despeito da pouca presença institucional na 
atividade, acrescida de uma série  histórica de falta de 
continuidade administrativa no setor governamental, pois, 
nos últimos quatorze anos tivemos nove gestores diferentes, 
o turismo no Espírito Santo, face a sua localização 
geográfica e a implantação de grandes empreendimentos 
industriais e comerciais, conseguiu, de maneira 
praticamente vegetativa, marcar a sua importância 
econômica. Desejaria ainda, que esta homenagem que ora 
recebo, se traduzisse em vontade política e  alavanca para 
que em desenvolvendo o turismo, pudesse aumentar e 
elevar  nossa auto - estima, fazendo com que  
orgulhosamente divulgássemos todas as nossas benesses e 
condições favoráveis, para  sem dúvidas, implantarmos no 
Espírito Santo um turismo profissional e tecnicamente bem 
desenvolvido. 
 O Espírito Santo, pioneiro mais uma vez 
conseguiu através da Assembléia Legislativa, ser o primeiro 
Estado da Federação a implantar a Comissão Permanente de 
Turismo, dando a exemplo do interesse pela atividade, 
sendo seguido pela Câmara Federal e outros estados da 
federação. Nesta legislatura o interesse pela atividade, foi 
revelado de maneira surpreendente, pelo nobre Deputado 
Anselmo Tose, que apesar de médico e ex-Secretário 
Municipal de Saúde, ingressou na atividade, realizando 
tempos atrás um Congresso de Secretários Municipais de 
Saúde em Vitória, onde pode constatar e vislumbrar o 
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sentido econômico de um evento e do que o turismo é capaz 
de alavancar para uma região. 

Invoco após esta revelação, a necessidade da 
compreensão dos membros desta Casa de Leis, para na 
medida de suas possibilidades e condições, não só 
absorverem este exemplo mas, também, emprestarem seus 
esforços e dedicação a esta grande causa que é o turismo.  
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Foram as palavras do Sr. Marcelo Valladares Nader, 
Coordenador de arranjo produtivo do turismo desta nova 
ONG atuante no Espírito Santo, chamada Espírito Santo em 
Ação. 
 Concedo a palavra ao Sr. William Galvão Lopes, 
Secretário Municipal do Desenvolvimento da cidade de 
Vitória. 
 
 O SR. WILLIAM GALVÃO LOPES -  (Sem 
revisão do orador) -  Boa - tarde a todos, queremos saudar 
a Mesa, o Presidente da Assembléia, Sr. Deputado Claudio 
Vereza, o Sr. Deputado Anselmo Tose, o Prefeito de 
Guarapari, Sr. Antônio Gotardo; o representante da 
EMBRATUR, a nossa colega e  amiga, Subseretária Márcia 
Guimarães Abrahão da Cosa; o Presidente do Conventtion 
& Visitors, Sr. Marcos de Azevedo; o Sr. Marcelo Nader, 
os profissionais de turismo, empresários de turismo, colegas 
da Prefeitura, colegas da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, comunidade voltada para o turismo 
trade ou cadeia produtiva do turismo. 

O Sr. Deputado Anselmo Tose nos pediu para 
falar muito rapidamente  sobre o trabalho das rotas, como 
uma referência de um planejamento e de um trabalho 
razoavelmente bem sucedido, não obstante, as nossas 
dificuldades. Mas não vamos deixar de falar rapidamente, 
nesses cinco minutos que nos foram reservados, pelo menos 
um minuto para fazer uma colocação extremamente 
importante e do nosso lado até do ponto-de-vista 
emocional. 
 Tenho vinte e nove anos de carreira no Bandes, 
Secretaria de Planejamento do Estado, Geres e, agora, na 
Prefeitura,  confesso para vocês que sempre busquei pautar-
me  com profissionalismo, buscando superar limitações, 
buscando ser dinâmico em algumas atividades. Acho que ao 
longo desse tempo busquei e consegui dar uma contribuição 
à altura para o desenvolvimento do Estado. 
 Nunca tive nenhuma preocupação de que fosse 
reconhecido ou que fosse objeto de alguma homenagem 
especial. Mas neste caso em particular, sinto- me 
emocionado por dois aspectos fundamentalmente: primeiro, 
pelo apelo que tem o turismo. O turismo é algo totalmente 
diferente de outras atividades. É onde se tem algo que 
poderíamos chamar de uma personalidade dupla no bom 
sentido. Você é um profissional de turismo, mas ao mesmo 
tempo no seu dia- a- dia, você acaba fazendo turismo por 
estar envolvido no processo, mas também pela empatia 
necessária que tem que se ter para efeito de conhecer a 
realidade e ter subsídios para o planejamento. 
 O segundo,  fundamental. É o desafio que temos 
pela frente de dar continuidade ao trabalho do Cacau, da 
Valéria e de tantos outros profissionais de turismo que 

trabalharam significativamente ao longo desse tempo e que 
souberam enfrentar dificuldades. Pelas dificuldades que 
enfrentaram, às vezes não conseguiram ter uma conclusão 
mais avançada. Mas esse desafio é também de sair da 
retórica, essa retórica de que o turismo é isso ou aquilo. 
Márcia começou a mencionar aqui, ir para a prática  tendo o 
segmento de turismo como efetivamente gerador de renda e 
emprego. 
 Para que os Senhores tenham uma idéia, um 
empresário me procurou esta semana. Ele estava muito 
orgulhoso porque o empreendimento dele em Vitória ia 
gerar oito empregos e o orgulho dele era maior porque esse 
mesmo empreendimento feito na cidade de São Paulo 
geraria cinco empregos. Oito empregos a gente  gera numa 
cozinha de um bar, gera na cozinha ou na área de 
governança de um hotel, em suma, o turismo gera muito 
mais emprego, mais renda com um custo menor. 
Naturalmente no caso do Espírito Santo, com todo  
potencial que tem, o caminho é esse para que se possa 
concretizar e gerar muitos e muitos empregos. 

A  cultura antiga ficou muito na área da indústria, 
os insumos, incentivos fiscais e matéria prima. Temos tudo 
isso na área do turismo e só uma questão de agir. 
 Começo então a falar a pedido do Sr. Deputado 
Anselmo Tose, com relação as rotas. As rotas são frutos de 
sair do discurso e ir para a realidade e  reconhecer que 
precisamos ter um planejamento, de que a exemplo da 
Bahia precisávamos ter  produtos bem estruturados 
colocados no mercado nacional, de que não podíamos ficar 
esperando sentados, que as operadoras viessem nos 
encontrar. Mas que teríamos que ter uma ação mais proativa 
de levar ao mercado nacional, particularmente, São Paulo, 
que é o mercado mais forte nesta área, os produtos de forma 
mais articulada, com a participação do Convencion Bureau, 
com a participação dos Municípios: Vitória, Vila Velha, 
Serra, Guarapari, Domingos Martins, Venda Nova do 
Imigrante e Santa Teresa, construímos com a parceria de 
enes pessoas de enes entidades, o que hoje são as duas 
rotas: Rota do Sol e da Moqueca e Rota do Mar e das 
Montanhas. 
 É um trabalho exaustivo, de perseverança, um 
trabalho que tem que superar as questões menores, que a 
exemplo do turismo de outros setores existem, questões 
menores, pensamentos pequenos, falta de visão, de 
dimensão da importância disso. E com esse trabalho 
conseguimos criar. 
 Tem a presença fundamental do Conselho 
Municipal de Turismo de Vitória, da equipe. E aí ressalto a 
equipe que vem lá de trás, da época em que a Sr.ª Maria 
Luiza Vellozo era Diretora e logo em seguida a Sr.ª Márcia 
Abraão foi diretora. A Sr.ª Márcia Abrão, inclusive, com 
sua iniciativa de criar um comitê de acompanhamento de 
turismo na região metropolitana, que hoje se tornou 
posteriormente a Comissão de Acompanhamento das rotas. 
Em seqüência a Sr.ª Rosana como diretora, junto com o Sr. 
Beto, com a Sr.ª Amália, com  o Sr. Gustavo, com o Sr. 
Charles, com a Regina que trabalhou com a gente, a Valéria 
que foi para o Estado levada por Márcia para dificultar o 
nosso trabalho, mas, para facilitar o dela, em suma, tem um 
trabalho fundamental que é de equipe, de pensar grande e 
de articular permanentemente sobretudo, quando você 
coloca os demais municípios que as dificuldades são 
maiores. 
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 As dificuldades de Domingos Martins são 
excessivamente maiores do que as de Vitória. A visão do 
conjunto de Domingos Martins já não é a mesma visão, não 
estou falando isso de forma crítica, mas constatando a 
realidade das pessoas que estão no trade de Vitória, que tem 
mais possibilidades de viajar, de articular, de conhecer, de 
participar de eventos e de congressos. 
 Em suma, nesse trabalho de formiguinha e de 
articulação, construímos essas duas rotas que são duas 
referências em nível nacional para o Estado e com a 
participação desses diversos segmentos. Vale ressaltar que 
isso tem um fundamento muito importante no planejamento 
da Prefeitura de Vitória, que tem um plano turismo, que tem 
um conselho municipal, que tem um fundo de turismo e tem 
um plano, um horizonte de oito anos com três segmentos 
bem estabelecidos: eventos e negócios, turismo náutico e 
turismo de lazer, por ordem de importância, considerando 
as características econômicas, sociais, as vantagens 
locacionais, nossa presença na região sudeste, nossa 
presença na costa do Brasil, diminuindo os custos de quem 
chega, o fato da proximidade com São Paulo, uma hora e 
quinze, uma hora e dez de viagem, nossa condição 
geográfica de ilha, o entorno com os municípios que nos 
ajudaram a construir as duas rotas, que faz com que 
coloquemos na mão do turista um leque maior e mais 
abrangente do ponto de vista histórico-cultural de atrativos, 
de belezas naturais com relação aos sete municípios. 
 Em suma, tem todo essa trabalho que é de 
extrema importância, mas o tempo é limitado para falar-
lhes com maiores detalhes. Mas o tempo é suficiente para 
dizer que esse é o caminho: é o caminho do planejamento, é 
o caminho de pensar grande, é o caminho da articulação, é 
o caminho de fortalecer entidades como o Covencion 
Bureau e outras entidades que existem, sindicatos da área, e 
o caminho, sobretudo, de no trabalho permanente fazermos 
a conscientização da importância do empresariado no 
processo. 
 O Sr. Deputado Cláudio Vereza vai, o Sr. 
Deputado Anselmo Tose vai, eu como Secretário vou, a Sr.ª 
Márcia vai. Vamos com os empresários que são 
responsáveis pela liderança, pelos sindicatos, pelo seu dia-
a-dia e pelas atividades em termos de atrativo, de infra-
estrutura, que representa o ponto máximo para que o 
turismo possa ser feito. 
 Por último, uma colocação complementando o 
que a Sr.ª Márcia falou, porque é um pouco mais 
abrangente e me assustou. Na verdade não é uma 
homenagem ao Conselho Municipal apenas, é preciso dizer 
que me assustou pelo seguinte: esse evento de A Gazeta, do 
turismo, é realizado anualmente e são escolhidos os três 
melhores órgãos de turismo, as três melhores empresas 
aéreas, as três melhores agências, com base em votação a 
partir de representantes das ABAVs, das ABIHs, das 
ABRAJETs, do Clube Skal e de várias outras entidades. E 
qual não foi minha surpresa ao receber essa 
correspondência dizendo que o COMTU – Conselho 
Municipal do Turismo, foi eleito um dos três melhores 
órgãos de turismo do Brasil. E minha surpresa foi maior, 
fiquei pasmo, quando vi os dois outros órgãos que estão 
juntos com o nosso Conselho Municipal: EMBRATUR e 
BAIATUSSA. Então, junto com a EMBRATUR e a 
BAIATUSSA, está o Conselho Municipal de Turismo, que 
tem como vice-presidente o Sr. Wilson Ventoraso, daí o 
fato da nossa perspectiva na questão do turismo a partir da 

classe empresarial estar junto com esses três órgãos e 
correndo risco de receber o prêmio maior, que é o 
“Catavento de Prata”, como melhor órgão de turismo do 
mundo.  

Isso é um orgulho para nós que trabalhamos, para 
todos nós que conduzimos o processo termos a consciência 
clara de que com esses produtos, como as rotas e outras que 
vêm por aí, com planejamento, seriedade e 
profissionalismo, o turismo se constituirá efetivamente 
numa realidade para o Espírito Santo, com muita geração de 
emprego, rendas e sobretudo colocando o Espírito Santo, 
Vitória em particular, no cenário nacional de uma forma 
totalmente diferente dessas imagens negativas que temos 
visto nos últimos tempos. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO VEREZA) 

– Nosso agradecimento ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento da cidade, Sr. Willian Galvão. 

Queremos registrar e agradecer as presenças da 
Secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Marataízes, Sr.ª 
Luciene Gomes de Souza; do representante do Skal 
Internacional de Vitória, Sr. Fernando Maestri Zouain; do 
representante da Delegacia do Turista, Sr. Jubran Vitório de 
O. Couto; do Professor representante das Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de Guarapari, Sr. Aloisio Carlos 
da Silva; e da Secretária de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer da Serra, Sr.ª Berenice de Albuquerque Tavares. 

Concedo a palavra à Presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos, Sr.ª 
Cecília Milanezi. 
 
 A SRª CECÍLIA MILANEZE – (Sem revisão 
da oradora) – Exmº Sr. Presidente desta Casa, Deputado 
Claudio Vereza; Exmº Sr. Deputado Anselmo Tose, 
requerente desta sessão, demais companheiros da área de 
turismo e componentes dessa brilhante mesa, 
parabenizamos esta Casa por essa solenidade nesta tarde e 
informamos a todos os presentes que em novembro 
estaremos realizando no Espírito Santo o XX encontro dos 
dirigentes da Associação Brasileira de Empresas 
Organizadoras de Eventos, onde traremos os principais 
representantes promotores de eventos de todos os Estados 
Brasileiros. 
 Nesta oportunidade, pedimos o apoio de todo 
trading turístico e da Assembléia Legislativa, para que 
possamos receber esses dirigentes com toda a importância 
que o setor de eventos merece para que Vitória e o Espírito 
Santo possam, no futuro, fazer parte dos grandes eventos.  

Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Concedo a palavra ao Sr. José Augusto Guedes Falcão, 
Extencionista no Estado do Ministério do Turismo. 
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 O SR. JOSÉ AUGUSTO GUEDES FALCÃO – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Deputado Claudio Vereza, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo; Sr.  
Deputado Anselmo Tose, 1º Secretário; Srª Márcia 
Abhraão, Subsecretário de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Sr. Prefeito de Guarapari e demais integrantes da 
Mesa, minhas Senhoras e meus Senhores, é uma satisfação 
muito grande estar presente a esta sessão solene em 
comemoração ao Dia Mundial do Turismo. Durante a 
minha vida profissional tenho tido uma relação bastante 
intensa com essa atividade. Eu acredito nela no presente e 
acho que é a atividade do futuro. 
 É uma satisfação muito grande estar neste 
momento no Ministério do Turismo, que tem como um dos 
seus pressupostos uma definição a partir do Plano Nacional 
de Turismo, lançado pelo Presidente da República no dia  
29 de abril, um trabalho descentralizado. Nesse sentido o 
Ministério indica representação para acompanhar o trabalho 
dos Conselhos Estaduais de Turismo. E foi com muita 
satisfação que recebi a minha indicação para ser o 
articulador extencionista junto ao Contures, Conselho de 
Turismo do Estado do Espírito Santo. Sou vizinho, sou 
fluminense, de uma cidadezinha pequena ao norte do 
Estado, muito próxima do Espírito Santo. Minha mãe é 
capixaba e ficou extremamente orgulhosa dessa indicação. 
 Devo dizer que fui recebido pela equipe da 
Subsecretaria com muito carinho. Agradeço neste 
momento, publicamente. Espero que possamos fazer um 
bom trabalho. Acho que é um enorme desafio o 
desenvolvimento do turismo neste País e neste Estado em 
particular, não obstante às enormes potencialidades que 
tem. Acredito que o turismo é uma atividade que pode 
propiciar o desenvolvimento econômico sustentável, 
ambiental harmônico e social includente. 
 Agradeço em meu nome, em nome do Ministério 
o convite para estar presente a esta solenidade. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Convido para tomar assento à mesa o Sr. Deputado 
Gilson Amaro, que é de uma cidade onde o turismo é forte, 
Santa Teresa. (Palmas!) 

Concedo a palavra ao Sr. Antônio Gotardo, 
Prefeito de Guarapari e Presidente da primeira Faculdade de 
Turismo do Estado, a FIPAG. 
 
 O SR. ANTÔNIO GOTTARDO – (Sem revisão 
do orador) -  Sr. Presidente Deputado Claudio Vereza, Sr. 
Deputado Anselmo Tose e demais componentes da Mesa, 
nesse grande “Dia Internacional do Turismo” queremos 
saudar todos os bacharéis em turismo, porque escolheram 
uma grande profissão. 
 Acreditamos que neste País o turismo será a 
grande alavanca para o grande desafio de oferecer emprego 
a essa nossa Pátria. O turismo no nosso País ainda está 

muito atrasado, mas é uma grande fonte de  renda e todos, 
políticos e empresários, devem abraçar esta grande causa.  
 Não é importante apenas falar do turismo, o 
importante é aquilo que cada um está fazendo para fazer 
com que o turismo possa ser, de fato, um grande estímulo 
para combater o desemprego que temos em nossa Pátria. 
 Então, acreditamos que o turismo é uma grande 
fonte de renda. E nós, que nos encontramos  em  Guarapari, 
o Município  mais turístico do Estado do Espírito Santo, 
temos uma responsabilidade cada vez maior.   

O importante é aquilo que praticamos para poder 
alavancar o turismo na nossa Pátria, no nosso Estado e no 
Município onde vivemos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

-  Neste momento, passaremos à entrega dos diplomas aos 
homenageados que atuam na área do turismo no Estado do 
Espírito Santo. 

Convido o Sr. Antônio Gottardo a receber a 
homenagem. 

O Sr. Antônio Gottardo é  Prefeito do Município 
de Guarapari e representa as Faculdades de Turismo do 
Estado do Espírito Santo. Recebe esta homenagem por ser 
Presidente das Faculdades Integradas Padre Anchieta, de 
Guarapari, a primeira faculdade de Turismo do Estado do 
Espírito Santo.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Convido a Srª  Cecília Milanez Milanezi a receber a 
homenagem. 
 A Srª Cecília Milanez Milanezi é Presidente da 
Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de 
Eventos; Presidente do Sindicato das Empresas de 
Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos 
e Eventos, no Estado do Espírito Santo.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Edson Rodrigues Ruy a receber a 
homenagem.  
 Representando o setor de agência de viagens, O 
Sr. Edson Rodrigues Ruy, Presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Viagem do Espírito Santo e 
membro do Conselho Estadual de Turismo 
 
 

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

 



3095 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de setembro de 2003 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
- Convido o Sr. Eustáquio Palhares, representando o setor 
de comunicação, a receber a homenagem.  
 É um dos idealizadores do projeto “ Os Passos de 
Anchieta”, no litoral do Espírito Santo. Como diretor da 
Rede Tribuna realizou o Seminário “ O destino do Espírito 
Santo”, quando se discutiu com representantes e 
autoridades nacionais uma extensa agenda de temas do 
setor turístico; Assessor de Comunicação do Convention & 
Visitors Bureaus 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. José Carlos Monjardim Cavalcanti a 
receber a homenagem.  
 Criador do slogan “ Moqueca só capixaba. O resto 
é peixada”. Ex-Diretor de jornais, revistas, emissoras de 
rádio e agências de propaganda no Estado; ex-Sebsecretário 
de Estado de Turismo e ex-Coordenador do PRODETUR  
Nordeste II no Espírito Santo.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Lucas Izoton Vieira a receber a 
homenagem.  
 Engenheiro e empresário; ex-Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha; 
um dos idealizadores do Projeto “ Os Passos de Anchieta”, 
no litoral Capixaba;  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Marcelo Valadares Nader a receber a 
homenagem. 
 Representando o setor Empresarial do Estado, o 
Sr. Marcelo Valadares Nader é coordenador de arranjo 
produtivo do turismo da ONG “ Movimento Espírito Santo 
em Ação”; um dos fundadores e  presidente da Convention 
& Visitors Bureau; membro suplente do Conselho Estadual 
de Turismo.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido a Sra. Márcia Guimarães Abrahão da Costa a 
receber a homenagem. 

Representando o Governo do Estado e o Conselho 
Estadual do Turismo, a Sra. Márcia Guimarães Abrahão é 

Subsecretária de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, e ex-Diretora de Turismo da Prefeitura Municipal 
de Vitória.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Márcio Valadares Nader a receber a 
homenagem. 
 Representando o setor de hotéis, o Sr. Márcio 
Valadares Nader é Presidente do Sindicato de Hotéis de 
Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo, 
membro da Câmara Estadual de Tursimo do Espírito Santo 
e membro do Conselho Municipal de Turismo de Vila 
Velha e Guarapari.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Marco Antônio Cypreste de Azevedo a 
receber a homenagem. 
 Representando a Convention & Visitors Bureau, o 
Sr. Marco Antônio Cypreste de Azevedo é Presidente no 
Espírito Santo da Convention & Visitors Bureau, membro 
do Conselho Nacional de Tursimo e membro do Conselho 
Estadual de Turismo. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Convido o Sr. Sérgio Rondelli a receber a homenagem. 
 Representando o setor de Pesquisas, o Sr. Sérgio 
Rondelli é graduado em Geografia pela UFRJ; 
Especialização em Ciências Políticas pela UFMG; Sócio 
Proprietário da Passos-a-Passos Ecoprojetos, empresa que 
executa trabalhos de pesquisa de campo por todo o Brasil, 
fazendo levantamentos em vídeo e fotografias através de 
entrevistas sobre diversos temas. O resultado deste trabalho 
é uma visão profunda dos anseios e expectativas do povo 
brasileiro.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE ( CLAUDIO VEREZA) 
– Convido o Sra. Valéria da Costa Aguiar a receber a 
homenagem. S. Sa. é graduada em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal do Espírito Santo; ex-presidente 
da Emcatur, tendo participado também do projeto 
“Prioridades para o Turismo no Espírito Santo”, do Instituto 
Jones dos Santos Neves. 
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(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 
Deputado Anselmo Tose) (Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. William Galvão Lopes a receber a 
homenagem. S. Sa. é Secretário de Desenvolvimento da 
Cidade de Vitória e presidente do Conselho Municipal do 
Plano Diretor Urbano, Conselho Municipal de Turismo, 
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Fórum 
Nacional de Secretários Municipais da Área de Ciência e 
Tecnologia. Graduado em Ciências Econômicas pela UFES. 

 
(É feita a entrega do diploma pelo Sr. 

Deputado Anselmo Tose) (Palmas!) 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

– Convido o Sr. Wilson Vettorazzo Calil, representando o 
setor de bares e restaurantes do Estado, a receber a 
homenagem. 

S. Sa. é diretor-fundador e atual presidente do 
Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do 
Espírito Santo – Sindbares; presidente da Associação 
Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entreterimento, 
seccional Espírito Santo; vice-presidente do Conselho 
Municipal de Turismo do Município de Vitória; membro do 
Conselho Estadual de Turismo. 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 

– Neste momento vamos interromper as homenagens para 
conceder a palavra ao Sr. Lucas Izoton Vieira, que falará 
em nome dos homenageados. 

 
O SR. LUCAS IZOTON VIEIRA – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Deputado Cláudio Vereza;  
Senhoras e Senhores, em nome de todos aqui 
homenageados queremos  agradecer relembrando o ditado 
francês que fala:  a gratidão é a memória do coração. 
Portanto, agradecemos a todos vocês. 

Queremos nos referir ao parceiro e comprade 
Eustáquio Palhares, que junto conosco foi um dos 
idealizadores do projeto “Passos de Anchieta”, sobre o qual 
o Sr. Deputado Anselmo Tose nos pediu para falar 
rapidamente. 

 É um projeto que teve sua concepção 
inicialmente no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e noventa e sete. Nesse dia nasceu a primeira 
idéia. No dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
sete praticamente estava com boa parte do seu esboço 
efetuado e como um grande projeto de desenvolvimento. 

Como é feito um projeto de desenvolvimento? 
Um maluco sonha, alguns mais ou menos malucos 

acreditam, depois a maioria esmagadora dos normais, 
racionais operacionalizam.  

A partir do sonho do Eustáquio Palhares e do meu 
sonho conseguimos o apoio desse grupo de turismo - 
profissionais, empresários e técnicos de turismo - e 
conseguimos implementar este projeto que hoje, junto com 
o Vital, é um dos maiores conhecidos que fazem a 
divulgação do Espírito Santo em todo o Brasil e até mesmo 
no mundo. 

O projeto “Passos de Anchieta” foi idealizado 
para ser uma rota permanente ligando a Catedral de Vitória, 
o Palácio Anchieta até o município que tem o mesmo nome 
de Anchieta. São mais ou menos cem quilômetros. É para 
ser uma rota permanente, mas temos uma grande 
caminhada oficial sempre no mês de junho. Em média, nos 
últimos anos têm comparecido cerca de três mil pessoas de 
diversos estados e até mesmo de vários países. 
 Essa semana realizei uma palestra em Joinvile, 
Santa Catarina, e muitas pessoas que estavam na platéia 
tinham participado dos “ Passos de Anchieta”. Hoje esse 
projeto é conhecido em nível nacional e temos informações, 
pelo Sr. Deputado Feu Rosa, que o Ministro Valfrido quer 
transfomar os “Passos de Anchieta” no “Caminho do 
Brasil”.  
 Realizando nosso sonho contribuímos, mesmo 
não sendo empresário do setor, para o turismo. Um grupo 
de voluntários deu origem ao projeto “Passos de Anchieta”, 
inicialmente pela Ong Movimento Vida Nova Vila Velha e, 
posteriormente, por outra Ong constituída de voluntários, a 
ABAPA, Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de 
Anchieta, da qual Eustáquio é o presidente. 
 Ficamos muito honrados e felizes em saber que 
estamos ajudando a contribuir um pouco mais para o 
turismo no Estado do Espírito Santo, gerando esse 
percentual de empregos, riqueza, renda e tributos.  
 Agradecemos mais uma vez, em nome dos 
homenageados, aos Srs. Deputados Anselmo Tose e 
Claudio Vereza. Saibam que esse é mais um estímulo para 
que todos nós, profissionais ou não do setor, continuemos 
trabalhando para o bem do Espírito Santo. (Muito bem!) 
(Palmas) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Obrigado, Lucas 
Izoton, pelo pronunciamento. 
 Concedo a palavra ao Sr. José Carlos Monjardim 
Cavalcanti, para também se pronunciar em nome dos 
homenageados. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS MONJARDIM 
CAVALCANTI – (Sem revisão do orador) -  Sr. 
Presidente Claudio Vereza; Srs. membros da Mesa;  velhos 
e novos companheiros dessa indormida luta pela fixação do 
turismo como opção real de desenvolvimento econômico de 
nosso Estado, há trinta e cinco anos falava quase que 
sozinho. Não tinha platéia, não tinha microfone, não tinha 
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vontade política para dar apoio a uma dessas coisas que o 
Espírito Santo tinha - foi Deus que lhe deu – ou seja,  tanta 
beleza, tanta simpatia e tanta hospitalidade para se 
transformar realmente num pólo capaz de ganhar, pela força 
que tinha, a preferência nacional.  
 Hoje quebra-se, nesta Assembléia, uma surdez de 
trinta e cinco anos, e justamente na véspera do Dia dos 
Surdos. Espero que este momento daqui para frente não 
fique só no papel e na conversa, porque o Espírito Santo 
está adulto, pronto para enfrentar os desafios de hoje e de 
sempre.  

Continuarei na minha luta  modesta, renitente, na 
medida das minhas forças e do que aprendi nesta terra, para 
este Estado ,terra de tantos e tantos anos, assistir agora a um 
desabrochar novo, novas rotas, novos rumos e a certeza de 
que aqueles que hoje comandam os destinos do nosso 
turismo estão conscientes da importância que ele representa 
como fator de crescimento.  

Não me deterei em números, porque falo para 
gente que manuseia isso há muito tempo. Para que repetir 
aquilo que tantos e tantos falam diariamente, e poucos 
viabilizam em termos de investimento e confiança.  

Quero acreditar que nesta homenagem simples - 
ela inclusive tem algumas omissões - possa daqui para 
frente esta Assembléia assumir uma posição de destaque, de 
solidariedade, de parceria efetiva e grandiosa, porque este é 
o templo das grandes decisões de nosso Estado. E não 
podemos deixar esmorecer no tempo e no espaço a certeza 
de que o turismo é uma opção.  

Acompanho de perto, porque anos e anos conduzi 
a política turística do Estado, e não era fácil, como ainda 
não o é  hoje. Os desafios, os obstáculos, as descrenças, um 
certo imediatismo ainda acompanhará aqueles que lutam 
hoje, mas o importante é não esmorecer. Quero acreditar 
que essa surdez acaba aqui, hoje, e se projetará no tempo e 
no espaço a grandeza que o Espírito Santo merece.  

Cumprimento os Srs. Deputados Anselmo Tose e 
César Colnago, o Presidente Claudio Vereza e a todos os 
componentes que integram o sodalício, para que  se façam 
irmãos e parceiros, verdadeiros e concretos pelo turismo, 
pelo Espírito Santo e pelo Brasil.  

Se nós somos, sem dúvida alguma, o estuário 
natural das grandes esperanças nacionais em termos de 
desenvolvimento com uma nova fronteira dessa 
prosperidade, estejam certos de que o turismo é a 
locomotiva, sem favor algum, e merece essa posição no 
contexto da nossa economia.  

Muito obrigado por este momento, por esta 
homenagem pequena, singela, mas profundamente grata a 
quem, como nós, dedicou larga parcela de sua vida ao 
turismo como uma esperança e uma afirmação. (Muito 
bem!) (Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
– Obrigado, Cacau, pelas palavras tão emocionadas e 

empolgadas com este setor de nossa economia, de nossa 
sociedade. 
 Esta Mesa registra, prazerosamente, a presença da 
Coordenadora do Curso de Turismo da FIPAG - Faculdade 
de Turismo de Guarapari, Helione Lobo Leite; da ex-
coordenadora de Pós-Graduação e Extensão da Faculdade 
de Turismo de Guarapari, professora Patrícia Côrtes Costa, 
autora dos livros Ecoturismo e Unidade de Conservação, 
Matéria-Prima do Ecoturismo, que nesta oportunidade está 
doando à biblioteca da Assembléia alguns dos seus 
exemplares.  

Obrigado, Patrícia, companheira de luta na área 
ambiental.  
 A Cecília Milanezi, presidente da ABEOC-ES, 
queremos dizer que, se necessário,  o Plenário desta Casa 
está à disposição, aliás,  todas as instalações da Casa estão à 
disposição para o Encontro Nacional da ABEOC. 
 Concedo a palavra ao Sr. Marcos Antônio 
Cypreste de Azevedo, presidente no Espírito Santo desta 
instituição que toda hora testa o meu péssimo inglês, a 
Convention Bureau. 
 
 O SR. MARCOS ANTÔNIO CYPRESTE DE 
AZEVEDO – (Sem revisão do orador) – Sr. Presidente 
Claudio Vereza; Sr. Deputado Anselmo Tose;  Márcia 
Abrahão, Ssubsecretária de Turismo; Prefeito de meu 
município, Sr. Gottardo;  representante da Embratur, Sr. 
José Augusto Falcão; meu companheiro de luta, Marcelo 
Nader; meus amigos, esta é uma oportunidade ímpar que a 
Assembléia nos dá, de podermos vir  a esta Casa discutir a 
respeito do turismo, mostrar aquilo que o Cacau estava 
dizendo, ou seja, que há trinta e cinco anos ele falava 
sozinho. 
 Estou pegando essa bandeira que o Cacau vem 
trazendo há tantos anos, nessa corrida em busca de fazer 
com que as pessoas entendam o que é o turismo e a riqueza 
que ele pode trazer para o Estado. Mas existem algumas 
coisas no turismo que são genuínas. Ao falar de turismo 
estamos falando da indústria da paz, em um mundo 
conturbado como este, em que os homens preferem pegar 
em armas ao invés de amar o próximo. Vemos esses 
absurdos e falamos de turismo,  que é para fazer o bem às 
pessoas. Tem coisa melhor para se fazer do que fazer 
turismo? Este momento é muito oportuno para refletirmos 
sobre isto:  turismo, indústria da paz.  

E o nosso Espírito Santo? Como fica nisso? Tem 
uma coisa incrível que ouvimos sempre falar:  “potencial 
turístico do Espírito Santo”. Temos muito potencial, mas 
olha o que realizamos nesses  últimos trinta e cinco anos! 
Olhem a cidade de Vitória! Olhem a Grande Vitória! 
Estamos dobrando a capacidade hoteleira! São quatrocentos 
milhões de reais investidos aqui nos últimos anos. Daqui a 
dois vocês verão a quantidade de apartamentos e de  novos 
hotéis que teremos em Vitória.  
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 A iniciativa privada tem trabalhado, tem feito a 
sua parte. Um milhão e setecentos mil turistas. O Cacau 
disse que não falaria em números, mas vejam os números 
do Estado do Espírito Santo: um milhão e setecentos mil 
turistas por ano. Não é o turista ideal, não o tipo de turista 
que queríamos, mas são números substanciais. Representa 
cinqüenta e três por cento da nossa população; é o estado do 
Brasil que mais recebe turistas proporcionalmente a sua 
população. 
 Como o Sr. Marcelo Nader falou no início, o 
turismo representa sete por cento do PIB do Estado do 
Espírito Santo. Esses números foram levantados pelo 
Instituto Futura. Tivemos oportunidade de, semana passada, 
apresentá-los no Seminário do Convention Bureau. Creio 
que a Valéria Aguiar e o Cacau  viveram a época do sonho; 
nós, da realidade. O que temos hoje de possibilidade de 
ocupação e de atração de turista é muito grande. É verdade 
que essas instalações ainda não estão ocupadas em toda a 
sua potencialidade, mas podemos, e muito, ir além disso.  

Vemos algumas cidades do Estado do Espírito 
Santo que recebem mais turistas do que comportam. 
Precisamos trabalhar. Veneza, hoje, trabalha para diminuir 
o fluxo turístico. Têm vários outros lugares. Precisamos, 
então, adequar as nossas cidades, pois se começarmos a 
receber aquele turista que não é o que queremos, ele vai 
espantar aquele que virá aqui e gastará. Mostramos isso, por 
exemplo, no turismo de eventos. As pesquisas feitas pelo 
Sebrae mostram que o turista de evento gasta no Estado do 
Espírito Santo trezentos reais por dia; o turismo de lazer 
está próximo de sessenta, sessenta e cinco reais. Isso dos 
melhores. Mas não quer dizer que devamos abandonar o 
turismo de lazer. Nada será comparável à quantidade de 
turistas de lazer que podemos colocar aqui num único 
momento. O turismo de evento nunca substituirá o turismo 
de lazer. Eles são complementares. E, para nossa sorte, eles 
operam em períodos diferenciados do ano. É esse equilíbrio 
que precisamos encontrar. 

Vemos o aeroporto de Vitória, que é o que mais 
cresce em embarque e desembarque no Brasil. No último 
ano foram trinta e cinco por cento de aumento de 
desembarque aqui. E não poderia deixar de citar o 
Convention Bureau. Quando fui convidado pelo Marcelo, 
logo no início, pelo Paulo Machado e tantos outros, fizemos 
as primeiras reuniões antes desse Convention que está aí, 
que finalmente conseguimos realizar. O turismo de evento 
no Estado ainda estava caminhando de maneira muito lenta. 
Hoje vemos o processo como está acelerado.  O Convention 
Bureau fez oitenta e um eventos no ano passado.  

Temos eventos que merecem ser citados: quatro 
mil pessoas estiveram aqui a há três semanas, no evento de 
Dermatologia. Vamos falar em eventos próprios. Vejam o 
que a Srª Cecília Milanezi faz aqui, no Estado, com a Feira 
Internacional do Mármore e Granito. Acho que é a única 
oportunidade que temos, hoje, de trabalhar com Embratur 
na atração do turista internacional. O Governo Federal tem 

caminhado neste sentido. A Embratur virou uma agência de 
fomento de turismo internacional, mas o Estado do Espírito 
Santo normalmente não recebe turistas internacionais. 
Porém, não podemos perder essa oportunidade. O caminho 
está aberto. Temos de ter ação neste sentido. 

Gostaria ainda de citar o que  Marcelo Nader me 
passou em primeira mão. Ele não quis dizer no momento de 
sua fala, mas conseguimos trazer o Convento da Apllizia, 
um evento que congrega as maiores empresas de celulose 
do mundo. Esse evento acontecerá em 2006 e dele vão 
participar empresas como  Aracruz Celulose, Cenibra, Stora 
e Enzo. Este evento está acertado para ser realizado aqui, na 
cidade de Vitória. 

Essa luta iniciada por Cacau, Valéria, Willian 
Galvão e Márcia tem agora muitas vitórias a comemorar. 
Foram longos anos, mas temos de olhar nosso turismo 
como um evento já realizado. Podemos melhorar? Muito! 
Mas acho que temos várias vitórias a comemorar. 
Agradeço, em nome de todos, as homenagens. (Muito 
bem!) (Palmas)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA) 
-  Agradecemos ao Sr. Marco Antônio Cypreste de Azevedo  
por seu pronunciamento que levantou a nossa moral, 
apresentando números bem significativos da atuação do 
setor.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilson 
Amaro, membro da Comissão Permanente de Turismo e 
Desportos da Assembléia Legislativa. 
 
 O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão do 
orador) -  Inicialmente saudamos o Presidente da 
Assembléia Legislativa, Sr. Deputado Claudio Vereza, aos 
componentes da Mesa e a todos os senhores que estão 
conosco hoje neste plenário. 
 Parabenizamos o Sr. Deputado Anselmo Tose 
pela iniciativa  de estar homenageando hoje pessoas tão 
importantes  no Estado do Espírito Santo, que  trabalham 
pelo bem de todos  e pelo desenvolvimento do turismo. 
Parabenizamos também a todos os homenageados. 
 Ouvimos atentamente a todos os discursos e 
dizemos que no ano de 2002 tivemos uma luta muito grande 
para que se criasse nesta Casa a Comissão Permanente de 
Turismo. Lutamos  durante quase quatro meses para que 
pudéssemos ter a aprovação da criação desta comissão, a 
qual presidimos, e procuramos  fazer debates e ouvir as 
pessoas. 
 Somos de Santa Teresa e sabemos da importância 
do turismo. Quando fomos Prefeito da nossa cidade 
viajamos durante vinte dias  para  a Europa e lá andamos de 
ônibus e observamos as diversas formas que as pessoas 
procuram para ter uma qualidade melhor de vida.  Nesses 
vinte dias pudemos aprender um pouquinho sobre o 
turismo.  
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 No ano passado também incluímos na grade 
currilucar o ensinamento sobre o turismo nas escolas.  
Propusemos à Secretaria de Educação que tomasse a 
iniciativa para no ensino fundamental  orientar os jovens e 
adolescentes a terem respeito com o meio ambiente, com a 
questão do turismo,  mostrando-lhes a possibilidade de 
serem futuros empresários do turismo. Com pouco dinheiro 
é possível ter um negócio e criar uma forma de continuar 
vivendo na sua terra de origem. Porque o que mais 
observamos é que os jovens quando se formam têm que sair 
das suas cidades em busca de mercado de trabalho.  
Acreditamos que foram duas coisas  importantes que 
trouxemos para esta Casa no ano passado e hoje somos 
membro da Comissão Permanente  de Turismo. 
 Gostaríamos de dizer  aos senhores que estamos à 
disposição  de todos para apoiá-los. Entendemos que está na 
hora de criarmos de fato um planejamento. Acreditamos no 
Governador Paulo Hartung, que tem mostrado  na sua vida 
pública o carinho que sente pelo Espírito Santo. Realmente 
temos que preparar, profissionalizar o nosso povo para que 
possamos conduzir o turismo para o seu crescimento, 
oferecendo bom tratamento às pessoas. Tudo isso engloba a 
questão do turismo. Devemos procurar levantar a cultura do 
nosso Estado.  Na viagem que fizemos o que mais 
vimos foram as apresentações culturais. Por todos os 
lugares por onde passamos à noite tinha  sempre uma 
apresentação sobre a cultura daquele local. 
 Portanto, vivendo este momento, não podemos 
esquecer as nossas origens, a nossa história. Como Prefeito 
de Santa Teresa sempre demonstramos muito carinho e 
respeito às nossas matas atlânticas; compramos e 
desapropriamos mais de dez hectares de mata e deixamos 
lá.  Há coisas muito bonitas em Santa Tereza, como 
exemplo citamos as cachoeiras, que são da prefeitura,  do 
município. Desapropriamos aquela mata e nem 
comentamos porque sabemos que existe lá um mecanismo 
que será aproveitado no futuro para o desenvolvimento 
sustentável do município.  

Deixamos o nosso abraço e parabenizamos a 
todos os Senhores informando que estamos à disposição de 
todos porque vivemos sempre do trabalho. Temos certeza 
que com a força do trabalho todos iremos vencer. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Neste momento faremos uma homenagem especial às 
vovós aventureiras, Srªs Laurita Calmon Dessaune e Aurita 
Calmon. 
 Convido o Sr. Deputado Anselmo Tose a 
proceder à entrega dessa homenagem especial a essas 
Senhoras que, lembrando o filme americano Telma & 
Louise, Dona Laurita, com noventa anos e Dona Aurita 
com oitenta e um deram, no ano passado, um exemplo de 
vida viajando de carro durante trinta e dois dias pelo 
Sudeste e Sul do Brasil até chegarem ao Paraguai, 

percorrendo um total de seis mil quilômetros. 
Acompanhadas pela TV Globo elas divulgaram o nosso 
Estado e passaram a ser conhecidas como as “vovós 
aventureiras”. Essa é a razão da homenagem que a 
Assembléia Legislativa presta neste momento com o 
carinho e o reconhecimento de todos nós capixabas.  
 Primeiro o Sr. Deputado Anselmo Tose fará a 
entrega do diploma e da homenagem à Srª Aurita Calmon. 
(Pausa) 
 

(O Sr. Deputado Anselmo Tose 
procede à entrega do diploma e da 
homenagem à Sra. Aurita Calmon.) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Pelo que estou vendo o Sr. Deputado Anselmo Tose já 
está sugerindo uma nova rota de viagem, mas essa é moleza 
para elas, isso é fichinha, é tranqüilo. Para quem fez seis  
mil quilômetros a rota do sol e da moqueca é um passeio. 
 Convido o Sr. Deputado Anselmo Tose a 
proceder à entrega do diploma e da homenagem à Srª 
Laurita Calmon Dessaune. (Pausa) 
 

(O Sr. Deputado Anselmo Tose 
procede à entrega do diploma e da 
homenagem à Sra. Laurita Calmon 
Dessaune.) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
– Parabéns pelo exemplo de vitalidade e de alegria do saber 
viver a vida. 

Concedo a palavra ao requerente desta Sessão 
Solene, Sr. Deputado Anselmo Tose. 

 
O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão do 

orador) – Cumprimentamos o Presidente da Assembléia 
Legislativa, Sr. Deputado Claudio Vereza; a Subsecretária 
Márcia Abrahão; o Sr. Marcos Azevedo; o Sr. Marcelo 
Nader; o Sr. José Augusto Guedes Falcão, representando o 
Ministério do Turismo; o Prefeito Antonio Gottardo; o Sr. 
William Galvão nosso ex-colega de Secretariado na 
Prefeitura de Vitória; o Sr. Deputado Gilson Amaro, 
membro da Comissão de Turismo; os amigos do turismo, 
Trade Turístico, os empreendedores, os operadores, os 
profissionais da área, os técnicos, os professores, enfim, 
todos que de uma forma ou de outra interagem para que 
caminhemos na direção certa a fim de que o nosso Estado 
deixe de ter somente potencial e seja um Estado de fato 
turístico.   

Gostaríamos de registrar que esta Sessão Solene 
foi solicitada por mim e convidei o Sr. Deputado César 
Colnago para que estivesse junto comigo requerendo-a. Por 
motivo de viagem S.Exa. não pôde estar presente.  Mas 
pediu-me que registrasse e com muito prazer faço este 
comunicado. Informo que o Sr. Willian Galvão pediu-me 
que registre a presença de sua esposa.. 
 Começaremos explicando porquê  da vinda dos 
senhores a esta augusta Casa de Leis. Em primeiro lugar, a 
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nossa intenção era fazer um debate conceitual sobre 
turismo, alguma coisa mais profunda. Porém, conversando 
com as pessoas constatamos que  ficaria muito difícil fazê-
lo numa Sessão Solene, pois apareceu a idéia de 
homenagearmos também alguns profissionais, algumas 
pessoas que têm contribuído para o turismo. Então, fizemos 
um pouco de cada coisa; com um pouco de informação 
seguramente esse debate mais conceitual e mais profundo 
poderemos a partir de agora programá-lo e desde já esta 
Casa de Leis está aberta para a sua realização. 
 Estamos fazendo uma Sessão um pouco festiva 
com as homenagens, mas também colocando um pouco do 
que temos para que nós mesmos nos demos conta de que 
não é pouco, temos uma força muito grande e precisamos 
de mostrá-la para a sociedade.  Esta Sessão está sendo 
gravada e vai ao ar pela TV Assembléia.  Precisamos de 
acumular forças para a tarefa que temos pela frente, que não 
é tarefa pequena.  
 Por outro lado, informamos que não temos dado 
conta de atender às solicitações das diversas categorias 
profissionais, entidades que querem vir conhecer a 
Assembléia Legislativa, ter algum momento neste espaço. 
Por que? Porque é uma espécie de reencontro do capixaba 
com o seu Poder Legislativo. O capixaba se envergonhava, 
estava insatisfeito e hoje ajudou a mudar e quer continuar 
fazendo parte desse movimento de mudanças que passa 
pelo Governo do Estado e que se Deus quiser iremos longe 
ainda. 
 O turismo é uma confraternização entre os povos, 
é uma forma de trocar valores humanos, culturais, 
científicos e de toda natureza. Nós nos conhecemos melhor 
à medida em que conhecemos o outro. Quantas pessoas 
viajam para fora, conhecem outros povos, conhecem um 
pouco da nossa realidade, conhecem o próprio Espírito 
Santo, que é desconhecido pelos capixabas.  

Sou de castelo, nasci embaixo do Forno Grande, 
aquilo é uma beleza sem igual e não há uma pessoa que vá 
lá e não fique encantado e quase ninguém conhece! Aliás, a 
população de Castelo não conhece o Pico do Forno Grande, 
que é um dos mais altos do País. 
 Ninguém é valorizado se não se conhece e 
ninguém se valoriza se não se conhecer, se não se entender. 
Há uma discussão sobre a identidade do capixaba, se temos 
ou não temos identidade.  Achamos que é uma discussão 
sem sentido. Temos uma identidade forte e ainda não nos 
demos conta dela. Essa miscigenação cultural, essa 
diferença topográfica... Só que valorizamos isso muito 
pouco. 
 O turismo é, antes de tudo,  um potencial 
econômico. Ele de fato é um instrumento de paz, de 
pregação da cultura da paz, mas tem um potencial 
econômico que todo mundo que trabalha com turismo deve 
estar cansado de ouvir isso, eu particularmente estou 
cansado e fiz questão de que o Sr. Willian Galvão, a Sr.ª 
Márcia Guimarães Abrahão e o próprio Marcos Azevedo 
colocassem concretamente como é que se faz turismo. 
Existe o Projeto Rota do Sol e da Moqueca e a rota do Mar  
e das Montanhas. Está colocado claramente e agora as 
outras rotas que aparecem. Vitória ao norte, essa rota ao sul 
Cachoeiro, Vargem Alta. Todo mundo quer uma rota. Que 
bom que viram que dá certo; mas com profissionalismo, 
sem conversa. Teve muita pirotecnia no passado recente. O 
Cacau Monjardin conhece bem o assunto e sabe que 

infelizmente falsas expectativas foram criadas; iludiram os 
capixabas e nada se fez. 
 Achamos que hoje nesta Sessão Solene é possível 
entendermos a pujança do turismo capixaba e se Deus 
quiser vamos chegar lá. Vamos ser um Estado turístico. 
 Por último, queremos falar um pouquinho do que 
temos insistido muito, até escrevemos um artigo 
recentemente para o jornal A Gazeta e quando o 
Governador Paulo Hartung esteve nesta Casa debatendo 
conosco por quatro seguidas horas falamos do patrimônio 
importantíssimo que temos do ponto de vista de beleza 
natural, de verde, de preservação dessa biodiversidade que 
temos, que é está ao longo da BR-262, essa belíssima região 
serrana e os litorais sul e norte, em particular Guarapari, 
Marataízes, Praia das Neves, Presidente Kennedy, na divisa 
com o Rio de Janeiro, sem limite também, encontrando com 
a Bahia, e infelizmente se não fizermos nada de imediato – 
aqui não é apelo, não é uma visão messiânica, absurda – 
não vamos poder explorar isso. E é uma visão pouco 
inteligente do que acontecendo, inclusive do setor 
imobiliário. Não adianta fazer de qualquer jeito porque vai 
acontecer o que aconteceu em Guarapari ou quando menos, 
o que for construído será pouco valorizado. Vamos fazer 
um zoneamento; vamos ocupar isso de maneira planejada, 
reservando espaço para todo mundo para empreender, para 
construir, para tudo, para preservar. 
 O que seria de Vila Velha até Guarapari se não 
tivesse a reserva Paulo César Vinha? Aquela belíssima 
reserva de Setiba. Mas temos muita coisa para preservar 
para lá. Aquela região de manguezal, aqueles lagos ali. 
Anchieta, Marataízes, Piúma. Da mesma forma que 
Coqueiral. Essa restinga que temos ao norte está indo 
embora. Tem prefeitura patrocinando, emprestando trator 
para derrubar restinga. A lei determina que tem de ser 
preservado. Não somos daquela visão que tem que 
preservar e deixar intocado. Mas tem que se planejar onde 
você mexe, o que você faz. 
 Temos falado isso com a Srª Márcia Abhraão. 
Estivemos lá esta semana conversando com o Secretário 
Júlio Bueno, que não está aqui, porque está viajando. S. Exª 
viria para falar. Vamos à próxima reunião dos Secretários 
que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Estado 
para discutir esse assunto e também discutir o petróleo. 
Queremos o petróleo aqui. Mas queremos aproveitar a 
oportunidade e não só ficar com os problemas que muitos 
Estados, muitos países onde exploraram o petróleo não 
souberam usá-lo como instrumento alavancador do seu 
desenvolvimento, que tem de ser sustentável por sua 
natureza. 
 Até misturamos um pouquinho, porque são dois 
assuntos. São dois booms que temos, o do petróleo e esse 
crescimento ao longo dessa geografia que citei e que 
precisamos cuidar disso. Já falei com muitos dos senhores 
do trading turismo, da família turística capixaba, que está 
muito junta, muito unida nessa visão, que esse é um 
patrimônio que temos a obrigação de preservar.  

As pessoas têm que entender que isso vale mais 
preservado, vai ter muito mais retorno preservado que o 
contrário. É só olhar o que aconteceu com o norte do 
Estado. Nem todo capixaba sabe que o que tínhamos de 
mais belo da mata atlântica nesse Brasil estava no norte do 
Estado, juntando com Minas Gerais e com o sul da Bahia, 
pela característica do nosso clima, pela latitude, sol, 
longitude, solo, ventos. O que tinha de mais belo estava ali. 
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Não é por acaso que o Município de Santa Teresa, mesmo 
ficando no alto, tem a maior biodiversidade do planeta e 
tem vinte e nove e meio por cento do seu território ainda 
ocupado por remanescente ou mata primária de mata 
atlântica. E jogamos isso fora, podíamos estar explorando 
hoje com um retorno muito maior. O que tem no lugar? 
Pastagens degradas em sua grande maioria ou lavouras de 
café conillon abandonadas. É só percorrer o a região Norte 
do Estado do Espírito Santo  que verão exatamente isso: um 
cenário dantesco, infelizmente. 
 Então, é esse o chamamento que fazemos. Isso é 
ser racional, inteligente, isso é pensar no desenvolvimento 
econômico com retorno para tudo, porque feito isso, 
fixaremos o homem no campo. Não é possível 
continuarmos vendo o que está acontecendo em Pedra Azul, 
no Caxixe Frio ou no Caxixe Quente onde nascemos: 
literalmente favelas. Isso vai desvalorizar a terra e não vai 
atrair o turista. 
 Esse era o chamamento que queríamos passar 
para os Senhores e dizer que esta homenagem é para 
reforçar o trabalho que estão fazendo: o Poder Público, os 
empreendedores, enfim, todo o setor. E que os Senhores 
podem contar com  esta Assembléia Legislativa, falando em 
nome dos Srs. Deputados Gilson Amaro, do Sr. Deputado 
Claudio Vereza, do Sr. Deputado Geovani Silva, Presidente 
da Comissão de Turismos, que não pôde comparecer, 
enfim, dos trinta Srs. Deputados desta Casa de Leis.  
 Os Senhores podem contar com a força política 
desta Assembléia Legislativa, que não vai atrapalhar, vai 
ajudar, porque foi essa visão que tivemos ao realizar esta 
sessão solene. Ou seja, este é mais um momento 
importante, como falamos no início, de juntar  forças, 
recarregar as nossas baterias,  fazer turismo profissional, 
preparar o nosso Estado para receber o turista, conseguir 
investimentos. Porque falar é fácil. 
 Como o Sr. Marcos Azevedo falou, o aeroporto é 
fundamental para nós, e que agora está sendo viabilizado. 
Vitória através de uma parceria com a Infraero e outros 
também está viabilizando um centro moderno de eventos, 
uma concepção diferente adaptável a várias possibilidades, 
porque não conseguimos receber grande eventos. 
 Terminamos agradecendo a nossa  equipe 
juntamente com a equipe do Sr. Deputado César Colnago, 
que prepararam essa sessão solene. Agradecemos também 
aos funcionários desta Assembléia Legislativa, que estão 
trabalhando, e a todos os Senhores presentes. Esse é mais 
um passo. 
 Há poucos dias acabei de ler o livro do nosso 
Professor  Lucas, que não gosta que fale isso, “Um 
Caminho Mágico”, que relata a sua história no caminho de 
Santiago de Compostela. Esse é  mais um passo dessa longa 
caminhada que temos para de fato colocar o Estado do 
Espírito Santo no cenário turístico, para as pessoas 
desejarem conhecer o nosso Estado, a nossa identidade, a 
nossa cultura, as nossas raízes que são muito boas, graças a 
Deus. 
 Boa tarde e muito obrigado a todos. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA) 
- Não conhecia essa faceta do Sr. Deputado Anselmo Tose, 
da empolgação pela atividade turística, mas é muito bom 
saber disso.     

 Registramos que  a homenagem à Srª Laurita 
Calmon Dessaune se estende também ao Dr. Jair Ethiene 
Dessaune, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal 
do Estado do Espírito Santo, um dos maiores juristas do  
nosso Estado. E esta homenagem, portanto,  fica extensiva 
resgatando saudosas raízes capixabas.   

Em breve será publicado um livro em homenagem 
ao Dr. Jair Ethiene Dessaune. Estamos aguardando ansioso 
por esse resgate a essa figura tão importante do nosso 
Estado. 

Encerrando esta sessão, agradecemos a presença 
de todos, dizendo que a Assembléia Legislativa  tem dado a 
sua contribuição não somente na área legislativa, por 
diversos projetos aprovados, mas acreditamos por sua 
atuação global para o engrandecimento do nosso Estado. 
Com certeza isso contribui para o desenvolvimento do 
turismo. 
 Há tempos as pessoas se assustavam quando 
ouviam falar do nosso Estado, as notícias eram ruins pelos 
meios de comunicação, a nossa imagem era negativa. 
Graças a Deus a partir da atuação do setor público e 
também em especial do setor privado, o Espírito Santo vai 
se resgatando enquanto um Estado pujante com uma 
condição imensa  de crescer e transformar o nosso povo em 
um povo feliz, um povo incluído nesse desenvolvimento 
forte que o nosso Estado tem. 
 Obrigado a todos, a todos os servidores desta 
Casa que contribuíram, ao nosso Diretor Geral João Luiz 
Paste presente. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. Deputados 
para a próxima, que será Solene, dia 29 de setembro, às 
15h, em comemoração ao “Dia do Idoso”, e para a qual 
designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
quarenta e cinco minutos. 



Vitória-ES, segunda-feira, 29 de setembro de 2003 Diário do Poder Legislativo - 1 

ATOS DA MESA 
 
 

ATO N º 1.888 
 
 

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,  
CARLOS MARIANO MIRANDA AYRES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo, código 
AS1ºS, da Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
15.09.2003.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
setembro de 2003. 

 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N°  1.889 
 
 

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

 
 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, 

sob a coordenação do primeiro indicado, para comporem 
comissão encarregada da elaboração de um calendário, para 
o ano de 2004, dos festejos comemorativos dos 170 anos de 
instalação da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo: 

 
Angela Maria Haddad Fafá 
João Barreto da Fonseca 
Adriana Machado de Vasconcelos 
Marcelo de Souza Martins 
Marcelo Siano Lima 
Luzia Ana Augusto  
Angela Maria Ruas 
Maria Madalena Saleme do Valle Vilela Girão 
Graziela Ortega Marinho 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  29 de 

setembro de 2003. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º secretário 

 
 

ATO Nº 1.890 
 
 

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

 
CESSAR, a partir de 01.10.2003, os efeitos do 

Ato n.º 525,  publicado em 05.03.1999,  na parte referente a 
LILIAN BORGES DUTRA.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  29 de 

setembro de 2003. 
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

PORTARIA Nº 174 
 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de  suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do processo 751937-0, resolve 
 
 Atendendo o Artigo 198, parágrafo 3º da Lei 
Complementar nº 46/94, o servidor JOSÉ CARLOS 
CORRÊA GOMES, titular do cargo efetivo de Assistente 
de Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
matrícula 029629, foi considerado inválido para o serviço 
público, conforme Laudo Médico, expedido pela Diretoria 
Legislativa – DLSM (Perícia Médica da Assembléia  
Legislativa), a partir de 04.07.2003. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa,  em 29 de 
setembro de 2003. 
 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 
 



 
 

 
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 
 

 
 

 




