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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA
TERCEIRA SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2004.

ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS
O SR. DEPUTADO CLAUDIO VEREZA OCUPA
A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – 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 as Sras. Janaina Aparecida
Neves e Brígida para fazerem a interpretação da língua
de sinais de todo o conteúdo desta sessão.

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

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Aprovada a Ata como lida. (Pausa)

Não havendo Expediente a ser lido, informo
aos Srs. Deputados e aos presentes que esta sessão é
solene em comemoração ao Dia Internacional de Luta
pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, conforme
requerimento de autoria da Mesa Diretora, aprovada à
unamidade em plenário.

Convido, para compor a Mesa, o Sr. Deputado
Anselmo Tose, 1º Secretário da Mesa da Assembléia
Legislativa; a Sra. Vera Simone Nacif, Secretária de
Estado de Trabalho e Ação Social; o Dr. José Paulo
Calmon Nogueira da Gama, representando o
Procurador Geral de Justiça; o Dr. Sérgio Dário
Machado, Procurador de Justiça e Dirigente de Estudos
e Aperfeiçoamento do Ministério Público Estadual; a
Sra. Terezinha Cravo, Supervisora do Núcleo de
Educação Cidadã da Assembléia Legislativa; o Sr.
Rodolfo Dalla Bernardina, Coordenador do Fórum de
Entidades de Pessoas com Deficiência; o Sr. Rodrigo
Abreu de Azevedo, estudante da Escola Oral e Auditiva
de Vila Velha, representando as pessoas com
deficiência auditiva; o Sr. Douglas Christian Ferrari, do
G7, representando as pessoas com deficiência visual; o
Sr. Edson Vander Resende, Presidente da Associação
Capixaba de Pessoas com Deficiência, representando as
pessoas com deficiência física; a Sra. Raquel Felícia

Hermógenes, representando as pessoas com
deficiência mental, e a Sra. Graça Loureiro,
representando as pessoas com distúrbios mentais e a
luta antimanicomial do Espírito Santo.

(Tomam assento à Mesa os
referidos convidados)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional Brasileiro, com letra de
Joaquim Osório Duque Estrada e música de
Francisco Manoel da Silva, que será executado pela
Banda de Fanfarras da APAE de Cariacica, regida
pelo Maestro e Professor Wadner Marins dos
Santos.

(É executado o Hino Nacional)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Que coisa linda a Banda de Fanfarras
da APAE de Cariacica, regida pelo Maestro e
Professor Wagner Marins dos Santos.

Ainda de pé, os que puderem ficar de pé,
hoje tenho vários que se solidarizam comigo não
podendo ficar de pé, ouviremos o Hino Oficial do
Estado do Espírito Santo, com letra de Pessanha
Póvoa e música de Arthur Napoleão.

(É executado o Hino Oficial do
Espírito Santo)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Continuando com o momento
musical, teremos nova apresentação da Banda de
Fanfarras da APAE de Cariacica, que nos brindará
com dois números musicais. Inicialmente,
ouviremos a música Amigos para Sempre, regida
pelo Maestro Professor Wadner Marins dos Santos.

(É feita a apresentação)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É uma maravilha a Banda de
Fanfarras da APAE do Município de Cariacica. É só
emoção para todos nós.

Agora um momento romântico, com a
apresentação de mais uma peça musical,
“Carinhoso”, de Pixinguinha.

(A Banda entoa a música
“Carinhoso”)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Essa foi a apresentação da Banda de
Fanfarras da APAE do Município de Cariacica,
regida pelo Maestro Wadner Marins dos Santos.
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Agradecemos imensamente a todos os participantes
dessa banda a apresentação belíssima com uma grande
salva de palmas. (Palmas!) (Pausa)

Comentava com o Sr. Deputado Anselmo Tose
que quando me senti integrante desse contingente
imenso de pessoas com deficiência, em 1980, não
conhecia essa área de deficientes e tinha também todo o
preconceito milenar sobre as demais pessoas que não
conhecia.

Que maravilha foi essa apresentação. Uma
orquestra, uma banda exige uma sincronia, uma
unidade de esforços maravilhosa. Portanto, se alguém
vier me dizer que essas pessoas são incapazes,
inválidas, é brincadeira.(Palmas!)

Quando alguém quer usar uma imagem para
dizer que uma equipe é bem entrosada, bem articulada,
trabalha bem, sempre fala que é como uma orquestra.
Aí está. A união faz a força. Bacana. Muito bom ver
tudo isso nesta Casa, ver todos vocês.

Convidamos para tomar assento à Mesa a
juíza, Drª Maria Francisca dos Santos Lacerda,
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho no
Espírito Santo, e o Procurador do Ministério Público do
Trabalho, Dr. José Reis dos Santos Carvalho,
representando uma instituição superparceira da luta das
pessoas com deficiência. É com muita honra que
recebemos os senhores. (Palmas) (Pausa)

Agradecemos e registramos a presença dos
Procuradores de Justiça, Dr. José Adalberto Dazzi e Dr.
Ronald de Souza, também parceiro de nossa
caminhada; do Sr. Eurico Sales Prata, representando a
Fundacentro; do representante da Prefeitura Municipal
de Vitória, Projeto Porta-a-Porta, aquelas Kombis e
microônibus que nos garantem o direito de ir e vir, Sr.
Geraldo de Araújo Cerqueira; do presidente da
Sociedade Pestalozzi de Vila Velha, Srª Cândida Maria;
da coordenadora de Educação Especial da
Superintendência de Carapina, Srª Sandra Bastos
Novaes; da presidenta da Federação das APAEs do
Espírito Santo, Srª Maria Luíza Dadalto; da presidenta
da Associação dos Amigos Autistas do Espírito Santo,
Srª Rita de Cássia Faustini Rodrigues; representando o
Núcleo da Luta Antimanicomial a Srª Nicéia Maria
Malheiros Castelo Branco; do presidente do
Movimento Paz Espírito Santo, Sr. Vilson Venturi; da
diretora do CREFES, Srª Uiara Teixeira Rios; da
diretora da APAE da Serra, Srª Maria da Penha Santana
Rosa; do presidente da APAE de Cariacica, Sr. Arildo
Rodrigues Rocha; do presidente da APAE de Vila
Velha, Sr. Elias Nassif Netto; da coordenadora das
APAEs do Norte do Espírito Santo, Srª Elizabete de
Oliveira dos Santos; da Secretária de Direitos Humanos
da Serra, Srª Nilda Lúcia Sartório; representando o
Deputado Federal Renato Casagrande, o Sr. Macaciel
Breda; da gerente de Projetos Sociais da Ação
Comunitária do Espírito Santo – ACES, Programa
Cata-Vento, Srª Maria Ângela Cabral; da Associação

das Pessoas com Deficiência e Amigos de Iconha –
ADFEFAI, Sr. Geraldo Molinari; do Líder do
Ministério Com Surdos da 1ª Igreja Batista de
Vitória, Pastor Ezequias Ribeiro de Souza, e do
representante do projeto Universidade Para Todos,
Sr. Ricardo Trazzi Pinto.

No decorrer desta sessão anunciaremos
outros representantes presentes.

Hoje estamos comemorando o Dia
Internacional das Pessoas Com Deficiência. Este dia
foi criado pela Organização das Nações Unidas, no
finalzinho do Ano Internacional das Pessoas
Deficientes, em 1981. A década, então, foi de 1982
a 1992. No final da década a ONU resolveu
proclamar um dia internacional, e a cada ano ela
define o lema para a comemoração desse dia. O
lema deste ano é “Nada sobre nós sem nós”. Nada
que for feito sobre nós, nada que for elaborado
sobre nós, nada que for praticado sobre nós deverá
ser feito sem a nossa participação.

“Nada sobre nós sem nós.”
O tema coloca em foco a necessidade de

uma participação ativa das pessoas com deficiência
no planejamento das políticas públicas e dos
programas que afetam a sua vida.

Passaremos agora aos pronunciamentos
dos representantes das pessoas que participam desta
sessão em comemoração do Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência.

Concedo a palavra ao Sr. Rodolfo Dalla
Bernardina, que falará em nome do Fórum de
Entidades de Pessoas com Deficiência. S Sª,
representando Fórum, que é o conjunto dessas
entidades, é um dos organizadores desta sessão,
juntamente com a Assembléia Legislativa.

O SR. RODOLFO DALLA
BERNARDINA – (Sem revisão do orador) –
Bom-dia a todos. Saúdo a Mesa na pessoa do
Presidente da Assembléia Legislativa, na pessoa do
Sr. Deputado Anselmo Tose, esperando assim ter
saudado todos, inclusive os nossos representantes,
porque queremos saudá-los junto com todo o
mundo como pessoas incluídas, não de formas
diferentes.

Agradeço imensamente a essa galera que
atendeu ao convite do Fórum e compareceu a esta
sessão solene. Esta representação mostra como o
pessoal está mobilizado, mostra por que temos
alguma deficiência. Ela nos foi dada porque temos
muita garra, muita luta. E percebemos isso nas
reuniões semanais do Fórum das Entidades de
Portadores de Deficiência. Muitas entidades
renomadas em nível de municípios e de estados
tentaram mas não conseguiram. Nós, pela nossa
mobilização, conseguimos debater com os
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candidatos a prefeito e trazer para esta Assembléia
Legislativa nossos projetos.

Antes esta Casa era muito fechada e não dava
acesso à população. Atualmente é moleza fazer alguma
coisa na Assembléia Legislativa, porque ela se tornou
uma Casa do povo graças a essa representação de
Deputados que temos hoje. Mas na época difícil de se
entrar aqui - se vocês se lembram - os portadores de
deficiência foram os primeiros a entrar porta adentro
com suas cadeiras, enfrentando a truculência que
existia na porta desta Casa, e jogar a sua capoeira. Foi a
primeira vez que o povo de uma forma mobilizada
entrou na Assembléia Legislativa para reivindicar. E
essa força nos resgatou o direito ao passe livre, que
tinham nos tirado. E, mais que isso, a mobilização nos
agregou, que é o mais importante, muita força, muita
auto-estima e determinação para lutar, haja vista que
sempre, quando convocamos as representações, todos
comparecem e discutimos nossas dificuldades e as
nossas demandas.

A prova do que falamos é o fato de ontem, por
exemplo, o Fórum estar com o Sr. Governador Paulo
Hartung na oportunidade em que S. Exª sancionou a lei
do novo Conselho, sobre o qual a Secretária de Estado
falará mais detalhadamente depois. Ela dirá, com
certeza, que é um Conselho fruto da discussão com esse
fórum de entidades e da demanda de uma reivindicação
que fizemos quando também debatemos com os
candidatos a governador do Estado as demandas da
nossa área.

Essa lei, o Conselho dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência Estadual, foi assinada ontem
e a partir de hoje é lei. Estaremos nos organizando para
agora, como instituição, lutarmos pelos nossos direitos.
Um Conselho muito mais estruturado, com uma
secretaria executiva inclusive para nos ajudar melhor
nesse processo.

É importante também que essas lutas não
sejam do tipo “Ganhamos?! Beleza! Vamos deitar em
berço esplêndido”. Precisamos sempre nos mobilizar e
fazer com que o Fórum se reúna várias vezes para
trabalhar e buscar soluções, porque as entidades não
dão conta.

Vemos sempre a instituição Fórum como mais
forte do que as entidades, porque a sociedade brasileira
tem um grave defeito: eleger os seus representantes e
depois não cobrar deles. Passamos uma procuração, até
para o deputado, e depois, se não ficarmos juntos, são
tantas as demandas que às vezes acabamos ficando para
trás. É preciso que tenhamos as nossas entidades, mas,
acima de tudo, que estejamos sempre na militância,
sempre nos organizando e “empurrando” essas
entidades.

É com muita alegria que vemos hoje esta sala
extremamente representada. Hoje, pela manhã, a Sr.ª
Márcia Patrício, representante da Associação dos
Ostomisados do Espírito Santo, nos ligou de Brasília

para justificar a sua ausência. Ela e a Sr.ª Carla
Viviane, do Conselho Municipal dos Portadores de
Deficiência de Vila Velha, estão hoje numa
mobilização. Ontem participaram do evento de
assinatura, pelo nosso Presidente, Sr. Luiz Inácio
Lula da Silva, dos Decretos nºs 1048 e 1098, que
regulamentam essas questões dos portadores de
deficiência. E, já garantiram para o ano que vem a
realização da 1ª Conferência Nacional dos
Portadores de Deficiência em Brasília.

O mais forte ainda é que dentro dos nossos
segmentos já estamos nos aprimorando. As
mulheres com deficiência já estão organizando para
o primeiro semestre de 2005 a realização do 1º
Encontro Nacional de Mulheres com Deficiência,
em Brasília. Esses são os resultados da nossa luta.

Mais uma vez parabenizamos todos não só
pelo dia mas pela garra e pela determinação, por
essa capacidade de lutar, por essa força para superar
tudo isso, o compensatório que Deus deu a cada um
de nossos deficientes. Isso traz para a nossa
sociedade uma garra muito maior do que superar as
nossas limitações; traz para nós forças capazes de
mudar a nossa sociedade.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado ao companheiro Rodolfo
Dalla Bernardina, que continua presidente da APAE
de Vitória, embora a nova diretoria já tenha sido
eleita.

A Presidência registra, com satisfação, a
presença, nesta Casa, da Secretária Municipal de
Cidadania e Segurança Pública de Vitória, Sr.ª
Mirian Santos Cardoso; do vereador de Guaçuí e
integrante da Associação Capixaba de Pessoas com
Deficiência, Sr. Renato de Souza Júnior; do Dr.
Ronald de Souza, Procurador de Justiça do
Ministério Público Estadual; do Sr. Benedito Carlos
Amador, da Chocolates Garoto; da Srª Alice
Carreiro Ribeiro, Gerente de Atendimento ao
Usuário - Ceturb - Serviço Especial Mão-na-Roda,
que é uma mão-na-roda para os cadeirantes e até os
que usam muletas; da Srª Regina Conceição de
Barros Araújo, da Prefeitura de Viana; do Sr.
Genilson Loureiro da Silva, representante da Luta
Manicomial, Caps Ilha; do Sr. Rogério Eller, do
Centro de Vida Independente – CVI; da Sra. Maria
Ernesta Zanette Tavares, gerente do Centro de
Informática do Senac; da Sra. Lígia Pereira, da
APABB; do Sr. Afonso Geraldo Favaro, da
Associação de Moradores do Bairro São José em
Aracruz, localidade de Jacupemba; do Sr. Cléber
Santos Zioto, Conselheiro Tutelar de Vitória; do Sr.
Ronaldo Almeida, do Conselho Municipal das
Pessoas com Deficiência de Vila Velha e Diretor do
Centro de Assistência ao Cidadão; da Sra. Elizabeth
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Fernandes, mais conhecida por Beth, coordenadora do
Programa Cata-vento; do Sr. Nilson Aparecido de
Pádua, presidente da APAE de Colatina; da Sra.
Margarida Lúcia de Matos, coordenadora do PAVIVIS;
dos Srs. Jorge Luiz dos Santos Valentim e Regina
Vargas, da Associação de Portadores de Deficiência de
Boa Esperança. Vieram de Boa Esperança, Norte do
Estado, prestigiando esta sessão. (Palmas)

Concedo a palavra à Secretária de Estado de
Ação Social, Srª Vera Nacif.

A SRA. VERA NACIF – (Sem revisão da
oradora) – Bom-dia a todos. Quem me conhece sabe
que é uma emoção muito grande estar nesta Casa, por
tudo que este dia e este momento representam nesta
luta da qual tenho dito oportunidade de estar muitas
vezes presente como participante e como defensora.

Cumprimento a Mesa na pessoa do Presidente
Sr. Claudio Vereza, presidente desta Casa, que carrega
a bandeira de inclusão de todas as pessoas com muito
afinco; o Sr. Deputado Anselmo Tose, 1º Secretário; a
Drª Maria Francisca dos Santos Lacerda, representando
o Tribunal Regional do Trabalho como sua presidenta;
o Dr. José Reis Santos Carvalho, Procurador do nosso
Ministério Público do Trabalho; o Dr. Sérgio Dário
Machado, Procurador de Justiça e dirigente do CEAF
representando nesta sessão o Ministério Público
Estadual; o Sr. Rodolfo Dalla Bernardina, coordenador
do Fórum de Entidades de Pessoas com Deficiências; o
Rodrigo Abreu de Azevedo, aluno da Escola Oral e
Auditiva de Vila Velha, representando as pessoas da
área de deficiência auditiva; o Douglas Christian
Ferrari, do G7, representando as pessoas com
deficiência visual; o Edson Vander Resende, nosso
amigo e presidente da ACPD, representando as pessoas
com deficiência física, e a Raquel Felícia Hermógenes,
aluna da APAE de Vitória, representando aqui as
pessoas com deficiência mental. Ontem começou para
mim, em termos pessoais, esses momentos de muita
emoção em relação à luta pela defesa dos direitos das
pessoas com deficiência.

Quando estive Secretária Municipal de Ação
Social de Vitória, tive a honra de contribuir com o
desejo do então prefeito Paulo Hartung, atendendo as
reivindicações do Fórum de Pessoas com Deficiência,
capitaneado, naquela ocasião, pelo Sr. Deputado
Claudio Vereza, que reivindicava a criação, em Vitória,
do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência.
Aceitamos o desafio no gabinete do prefeito, e Vitória
por fim teve em quinze dias um projeto de lei
encaminhado à Câmara Municipal.

Construímos, de maneira muito participativa,
já naquela ocasião, o primeiro Conselho Municipal de
Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência. Era
assim que se chamava à época. Foram momentos
intensos de trabalho participativo porque garantimos
em quinze dias - o Sr. Deputado Claudio Vereza deve

se recordar - a construção de um processo que já
vinha sendo feito no interior do Fórum.
Conseguimos dar forma institucional a ele.

Da mesma maneira, quando assumi a
Secretaria de Trabalho e Ação Social do Governo
Paulo Hartung, em final de julho do ano passado,
minha primeira tarefa foi, junto com o vice-
Governador Lelo Coimbra, atender a uma grande
audiência solicitada pelo Fórum. Nessa audiência
foram encaminhadas muitas demandas ao interior
do Governo e recebemos a missão, à época, de
conduzir a articulação interna do Governo para que
aquelas demandas fossem atendidas com a maior
urgência possível.

A primeira delas era em relação à política
de atendimento dos direitos, que é integral e
integrada, e tem que ser. A primeira da lista , que
capeia toda a questão da luta pelos direitos em
termos de políticas públicas, seria a reativação do
Conselho Estadual. Esse Conselho era muita frágil
porque tinha sido criado apenas por decreto do
Exmo. Sr. Governador, em 1987, e estava
desativado desde o governo anterior.

Naquele momento tomamos conhecimento
de todo o processo com o grupo remanescente da
antiga diretoria do Conselho e construímos um
grupo de trabalho que mobilizou intensamente, com
o apoio e no interior do Fórum, a construção do
novo Conselho. Esse Conselho foi assumido pelo
Governo como uma proposta de mensagem ao
Legislativo para que o conselho anterior fosse
realmente reestruturado na forma de lei, visando a
garantir sua sustentabilidade, sua continuidade e seu
fortalecimento.

Ontem, dia 02 de dezembro, o Exmo. Sr.
Governador sancionou a lei que reconstruiu o
Conselho. Como disse o Sr. Rodolfo Dalla
Bernardina naquela reunião, um novo Conselho foi
criado, de maneira intencional na data de ontem,
para que hoje pudesse ser publicado no Diário
Oficial, com data deste dia tão importante, o Dia
Internacional de Luta pela Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência.

A Lei nº 302, sancionada pelo Exmo. Sr.
Governador ontem, publicada hoje, é a do nosso
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência. Pedimos uma salva de
palmas para todo o Espírito Santo, porque temos
uma lei garantindo, agora de maneira participativa,
direitos a todos vocês, àqueles que não puderam vir,
aos amigos e defensores das pessoas portadoras de
deficiência. (Palmas!)

“Nada Sobre Nós Sem Nós” que é o lema
deste ano, que vocês estejam presentes no
Conselho. A lei não garante o Conselho. O que
garante o Conselho é a continuidade da luta, é a
defesa organizada pelos direitos e pelo direito
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principal de que se construa no Espírito Santo uma
política pública verdadeira em defesa e a favor das
pessoas com deficiência.

A partir da publicação da lei, hoje, temos
quarenta e cinco dias para indicação dos quatorze
representantes, sete do Poder Público e sete da
Sociedade Civil. Todas as principais áreas de
deficiência estão representadas porque o processo de
construção da lei foi debatido intensamente no Fórum.
O projeto de lei foi aprovado em reunião no Fórum,
Tatão (Sebastião Alves Moreira) está balançando a
cabeça porque ele estava presente e me lembrou de
várias datas porque tenho a memória muito pior do que
a dele, lembráva-mos hoje, então o Conselho está muito
legitimado. Dentro de quarenta e cinco dias, as sete
entidades que estão representadas no Conselho deverão
se reunir, discutir e, das sete áreas, escolher quais as
instituições que estarão representadas no Conselho.
Depois das sete áreas indicarem a sua representação, a
entidade escolhida precisará de, no prazo de dez dias,
indicar o nome do representante, do titular e dos
suplentes, para que possamos, na Secretaria de
Trabalho e Ação Social, a qual o Conselho está
vinculado, encaminhar ao Sr. Governador para fazer a
nomeação por Decreto e de posse do conselho, aonde
então faremos uma grande festa para a posse do
Conselho, porque já surge com uma grande
participação social.

É dessa forma que queremos e assumimos a
condução dessa política. É nossa missão no conjunto de
Governo, articular a questão da área social. Fiquem
certos de que o Fórum é testemunha do que estou
falando, temos mantido com o mesmo uma
interlocução formal na ausência do Conselho.

A Secretaria de Trabalho e Ação Social criou
um atendimento especial nos SINES para que a pessoa
com deficiência possa ter um atendimento diferenciado,
pois acreditamos que em uma sociedade o acesso ao
mercado de trabalho é uma ferramenta fundamental
para a inclusão social. Portanto, tanto a nossa ação no
trabalho, na área de assistência e desenvolvimento
social, quanto a área de educação, de saúde, a área de
transportes públicos, todas essas áreas do Governo que
estão representadas, inclusive, no Conselho, temos a
missão de trabalharmos em conjunto com vocês para a
construção de políticas específicas setoriais e
articuladas.

Assim festejamos aqui mais esse avanço na
luta, somadas a essas que foram conseguidas de
maneira institucionalizadas como foi citada aqui pelo
Sr. Rodolfo Dalla Bernardina em nível nacional.

Uma das primeiras missões do Conselho será a
de estar junto conosco na Secretaria de Trabalho e
Ação Social, discutindo e aprofundando a construção
da primeira conferência dos direitos da pessoa com
deficiência que será celebrada em 2005.

Agradecemos a presença e justificamos
que não ficaremos até o final da sessão.
Agradecemos a atenção de todos e desejamos muito
sucesso que continuem na luta porque é através da
organização de vocês que o Fórum permanecerá
vigilante, levando para o Conselho as sugestões de
toda sociedade capixaba para que sejam formuladas
políticas públicas, com certeza, de real interesse de
todos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigada, professora Vera Nassif. A
Presidência registra, com satisfação, a presença do
Sr. Sebastião Vanzeller, Conselheiro do ICRAD –
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente;
dos representantes das APAE; do Diretor Geral da
Assembléia Legislativa, Sr. João Luiz Paste; e da
Procuradora da Assembléia Legislativa, Sra. Eva
Dutra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Anselmo Tose, 1.º Secretário da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa.

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, um bom dia a todos, Presidente desta
Casa, Sr. Deputado Cláudio Vereza, Sr. Rodolfo
Dalla Bernadina e demais componentes da Mesa
Diretora, autoridades, representantes dos
deficientes, entidades e organizações não-
governamentais, Poder Público e professores. É
uma belíssima sessão, vemos as Sras. Mariângela,
ASSES da Sra Maisa da Federação das APAES e
vale a pena citá-las pela importância do trabalho
dessas entidades.

Olhando esta sessão, de cima, vemos um
pouco, uma reflexão sobre a evolução e o que está
acontecendo em nosso país. Fica muito claro. Um
país novo crescer muito rápido; um país novo
cresceu rápido, saiu de uma situação muito atrasada,
evoluiu. De um país praticamente agrário, rural,
hoje, somos um país que tem tecnologia de ponta,
tecnologia desenvolvida. Nesse tempo todo, fomos
o segundo país que mais cresceu no último século, o
segundo do mundo. Com isso tudo, acumulamos
muitos problemas passando pela discriminação,
pelo preconceito, pela exclusão deliberada de
segmento, de minorias e de grande parte da nossa
população porque o contingente de excluídos é
muito grande, é mais ou menos isso.

Solucionamos grandes problemas, a
questão da inflação, das liberdades, mas tem muita
coisa a se resolver e assusta um pouco as pessoas. É
como se estivéssemos começando agora, a
construir, a fazer aquilo que alguns países já
resolveram há muitos anos. Um pequeno exemplo.
É muito educativo esse programa do Governo
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Federal que o Governo do Estado está junto, o
Programa Luz no Campo visa colocar energia elétrica
em todas as propriedades rurais que há muitas que não
tem ainda. Há países que já resolveram isso há cem
anos, há um século. Mas vamos resolver isso no Brasil.
Um exemplo de como as pessoas evoluíram, crescemos
muito, mas há problemas a serem resolvidos.

A segunda parte de nossa fala, vendo os
senhores presentes, é uma fala de otimismo. Se por um
lado temos uma explosão barulhenta de problemas e se
citarmos a violência fica muito claro que essa é um
deles; por outro, temos uma explosão silenciosa da
sociedade brasileira que se organiza, começa a
participar, reivindica, exige espaços.

Estamos vindo agora, junto a Sra. Miriam
Cardoso, do CIC que é o Centro Integrado de
Cidadania uma discussão da CARD sobre redução de
danos que é difícil de ser feita nesse país, enfrentar o
problema da transmissão de doenças em usuários de
drogas injetáveis. São pessoas que vivem à margem da
margem de tudo que está à margem na nossa sociedade.

Há muito preconceito, mas o poder público
está se organizando, assim como os voluntários, os ex-
usuários de drogas que fazem um trabalho com os
dependentes no sentido de que possam ter a confiança
das outras pessoas, um trabalho para que não
compartilhem seringas, e assim não contribuírem para a
transmissão de um sem número de doenças. Segundo,
para que possam ter uma possibilidade de recuperação.

Exemplo: semana passada tivemos uma
discussão sobre anemia falciforme, doença falciforme.
Também, semana passada, neste mesmo horário, nesta
Casa, discutimos o problema da ocupação de nossas
montanhas, que não é diferente da maioria das cidades,
para que não seja feita de forma desordenada, sem
critério, comprometendo irremediavelmente aquele
patrimônio ambiental, histórico e a qualidade de vida
das pessoas no campo e nas cidades, porque hoje é tudo
muito parecido.

As coisas estão acontecendo e na política, nas
nossas instituições também. Vemos a renovação que
aconteceu nesta Casa. Temos muito orgulho, nós, o Sr.
Deputado Paulo Foletto e o Presidente Deputado
Claudio Vereza, na Mesa Diretora, de estarmos
acabando com coisas que pareciam intermináveis no
Estado do Espírito Santo, ajudando o Sr. Governador
Paulo Hartung neste trabalho que está sendo feito.
Tem-se um ambiente hoje em que as pessoas estão
entusiasmadas.

Estamos vendo os problemas. Temos o
problema agudo da violência, que nos assusta um
pouco e nos incomoda, mas temos a diferença do
Estado possuir autoridade que não transige, que não
tem tergiversa com esse problema, como ocorre
infelizmente no nosso belíssimo Estado vizinho, o Rio
de Janeiro. Tem os mesmos problemas mas não tem as
instituições, o poder público e a autoridade maior

tomando conta como deveria. Parece que esse é o
caminho.

Conversando com o Sr. Presidente Claudio
Vereza, comentamos que os Senhores estão
ocupando inclusive os espaços políticos. Na nossa
cidade natal, em Castelo, onde estivemos em um
seminário semana retrasada, um cadeirante foi
eleito vereador. Tem um outro cadeirante também,
se não me engano, em Conceição do Castelo. Não
nos recordamos, porque andamos tanto. Ambos
eleitos vereador de primeiro mandato. Essa é a
presença maciça das entidades organizadas.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – O prefeito eleito do Município de
Castelo foi presidente da APAE.

O SR. ANSELMO TOSE - Exatamente, o
Sr. Cleone Gomes do Nascimento.

As entidades estão saindo daquela visão
antiga, amadora, só da boa-vontade. Estão se
profissionalizando, buscando a sua sustentabilidade.
Não ficar só na dependência disso ou daquilo. As
pessoas estão se preparando melhor.

Nessa questão da violência citamos o Sr.
Wilson Ventura, do “Movimento pela Paz”, um
movimento de expressão que prega a promoção e a
cultura da paz, o que é importante. A grande
resposta para a questão da violência é desarmar os
espíritos, as pessoas, porque a violência está dentro
de casa, nas escolas e não depende só da estrutura
de segurança pública e de policial na rua. Não dá
para a sociedade produzir problemas e achar que os
outros resolverão. Temos que resolver e achamos
que essa é a grande lição que vocês nos dão, todos,
individualmente, cada um com a sua luta. O
“Tatão”, que está sempre presente, o pessoal do
CAPS, Ilha de Santa Maria, que é um exemplo.
Enfim, todos.

Ao mesmo tempo em que vemos esse
monte de problemas explodindo, vemos a sociedade
se organizar, mais ou menos parecido com o que
aconteceu com as eleições. Não sabemos se
prestaram atenção, mas na nossa visão tivemos um
aumento bem lento - na verdade gostaríamos que
fosse mais rápido - sobre a consciência política.
Mas cada vez mais há um crescimento muito rápido
da consciência do poder do voto, até do ponto de
vista pragmático da utilização do voto. Vimos como
a população - e até errou, às vezes - usou o voto. E
como melhorou a qualidade dos nossos prefeitos e
vereadores, como melhorou a qualidade desta Casa
na última eleição para deputado.

Parece-nos que as coisas estão acontecendo
e seguramente estão presentes os germes de
construção dessa sociedade e desta grande nação,
que tem condições de ser diferente pelas nossas
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características geográficas, territoriais e pela nossa
miscigenação, podendo se afirmar perante o mundo.

Parabenizamos todos os presentes e pedimos
licença, pois nos afastaremos devido a outros
compromissos. Mas fizemos questão de comparecer e
dar o nosso testemunho, porque este é o caminho certo
da construção da sociedade que desejamos. E, se Deus
quiser, tê-la-emos um dia. Muito obrigado e um bom-
dia a todos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Assistiremos à apresentação do Coral do
CAPS Mochuara, do Município de Cariacica, regido
pelo Coordenador Zanandré Avancini, entoando a
canção “Como uma onda”, de Lulu Santos.

(O Coral se apresenta)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Com certeza nada nunca mais será do
jeito que já foi um dia. A nossa presença, a nossa luta
mudam sempre as coisas.

Assistiremos à apresentação do Coral CAPS
Moxuara, do Município de Cariacica, regido pelo
Maestro Zanandré Avancini, entoando a canção
“Sociedade Alternativa”, de Raul Seixas.

(O Coral se apresenta)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Uma salva de palmas para o Coral CAPS
Moxuara, de Cariacica. O CAPS é um centro de
atendimento psicossocial, é uma forma alternativa de
atendimento às pessoas com distúrbio mental. Uma
forma nova que integra essas pessoas de uma maneira
muito mais tranqüila à sociedade, sem necessidade do
internamento, do isolamento que era uma prática única
há tempos.

Por isso que a pregação da sociedade
alternativa, que eles nos apresentaram, tem tudo a ver
com a nossa luta. Uma sociedade que respeita qualquer
um, mesmo aquele que quer discutir Carlos Gardel. E
daí? Carlos Gardel um grande cantor de tango. Tem
que discutir qualquer coisa, desde que a cidadania seja
garantida.

O SR. ZANANDRÉ AVANCINI - Viva o
nosso movimento, viva todos que estão aqui.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Muito bem ao professor Zanandré
Avancini. Obrigado, obrigado aos integrantes do Coral
Moxuara.

Prosseguiremos com os pronunciamentos.
Concedo a palavra ao estudante da Escola Oral

e Auditiva de Vila Velha, representando as pessoas
com deficiência auditiva, Rodrigo Abreu de Azevedo,

que será auxiliado pela intérprete Janaina Aparecida
Neves.

O SR. RODRIGO ABREU AZEVEDO,
interpretado pela SRA. JANAINA APARECIDA
NEVES – (Sem revisão do orador) - O Rodrigo
está um pouco nervoso e ele é meio acanhado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes,
comecei colocando os meus currículos, procurando
trabalho, mais ou menos um ano e nada, demorou
muito. É muito difícil o trabalho para as pessoas
deficientes. Continuo me preparando. Mesmo com
as dificuldades farei a prova da Escola Técnica,
curso profissionalizante, para me preparar.

Também fez curso de informática no
Programa Catavento e tem feito todos os cursos que
tem oportunidade. Está se preparando para ter um
futuro melhor. Trabalhou há cinco anos, mas
continua esperando um trabalho melhor.

Quando conversamos lá fora, disse que
estava com muita vergonha de falar e pede
desculpas. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Esse foi o pronunciamento de Rodrigo
Abreu de Azevedo, representando as pessoas com
deficiência auditiva e expressando as dificuldades
do momento. Acesso ao trabalho por meio de uma
melhor capacitação profissional para ingressar nesse
mercado de trabalho tão competitivo, tão difícil. No
momento em que o País ainda tem um alto índice de
desemprego, as pessoas com deficiência estão na
batalha, estão se capacitando, estão se preparando,
não estão paradas, estão estudando, buscando a
inserção na sociedade em pé de igualdade com os
demais. Mesmo que nem sempre as oportunidades
sejam iguais. Muito bem, Rodrigo!

Concedo a palavra ao Sr. Douglas
Christian Ferrari, do G7, representando as pessoas
com deficiência visual.

O SR. DOUGLAS CHRISTIAN
FERRARI – (Sem revisão do orador) - Bom-dia a
todos, bom-dia à Mesa, na pessoa do Sr. Deputado
Claudio Vereza, bom-dia à platéia e bom-dia a
quem nos assiste pela TV Assembléia.

Agradeço o convite em nome do G7-DV,
uma nova entidade que está sendo formada, e logo
de início ser convidada para um momento muito
especial.

Parabenizo esta Casa pela realização de
uma solenidade como esta e destaco que o
Presidente da Assembléia Legislativa, Sr. Deputado
Claudio Vereza, é um deficiente. É importante frisar
a posição de um deficiente na política capixaba.
Nós, do Espírito Santo, estamos à frente de muitos
outros Estados.
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Como preparei um discurso, passarei a lê-lo
para não ter problema de nervosismo e nem de
imprevistos. Não está muito longo, mas peço a
compreensão por ser uma leitura.

As palavras que proferirei neste momento
serão por um lado de angústia e indignação e por outro
de encorajamento e de convite à mudança. Gostaria de
lembrar alguns dados que recolhi no IBGE, na
Fundação Getúlio Vargas e na Organização Mundial de
Saúde.

No mundo somos seiscentos milhões de
pessoas com deficiência e no Brasil somos vinte e
quatro milhões, cerca de 14,5 por cento da população
total. Uma quantidade considerável de pessoas. Nem
sempre as pessoas nos olham dessa forma, somos
minoria em relação à população, mas temos uma
grande quantidade de pessoas.

No Espírito Santo somos cerca de
quatrocentos e cinqüenta e seis mil, 14,74 por cento.
Essa grandeza não é comparada aos dados que recolhi
em relação ao mercado de trabalho. Por exemplo, nível
de escolaridade chegamos a quatro anos apenas, quer
dizer, apenas a quarta série.

Com relação às pessoas que trabalham, 0,48%
dos Deficientes estão trabalhando. Com carteira
assinada: 0,39%; sem carteira assinada: 0,48% e
inativos:2,40%; lembrando que isso é apenas uma
amostra, não representando todos as pessoas com
deficiências, apenas uma amostra tiradas para o Censo.

Com relação aos cegos, a renda per capita da
família que possui cego é de apenas cento e quarenta e
oito reais. Pelos dados, vemos que a situação está
melhorando, mas precisa melhorar muito. A situação é
muito complicada ainda. Para mudarmos essa situação,
gostaria de destacar a importância de cinco grupos: os
Deficientes, suas famílias, a Sociedade Civil, o Poder
Público e a Iniciativa Privada.

Já passou da hora dos Deficientes somente
lamentarem as suas dificuldades numa atitude
negativista. Os problemas existem, já sabemos, mas
temos sim, que buscar soluções ou mostrá-las aos que
não as conhecem, mas sem arrogância. Aprendi, que
palavras rudes somente causam a ira, e em vez de
ajudar, atrapalham. Temos que romper com a visão de
“coitadinhos” e com a tutela de quem faz tudo por nós,
julgando-nos incapazes.

Nos últimos anos conquistamos muitos
avanços como: inclusão, legislações e tecnologias.
Porém, infelizmente, ainda convivemos com a falta de
uma cultura de respeito às pessoas com deficiência. Ao
contrário, o que temos é um descaso do Estado e uma
falta de conhecimento das habilidades e limites do
deficiente. E o pior: com o binômio preconceito e
exclusão social.

O primeiro provoca estigmatizações,
humilhações, violências e desigualdades; restringe a
liberdade e aumenta da discriminação.

Não falo só do preconceito verbal, mas por
exemplo, da falta de acessibilidade , o que provoca
uma atitude de preconceito e violência, tirando-nos
a liberdade de ir e vir.

Temos que romper com esta situação e
mudá-la. Não devemos, como fazem alguns, nos
acomodar, aceitar que o temos está bom, aceitar que
a dependência é natural e que dela não podemos nos
livrar. A pior atitude é a naturalização das coisas.
Esta funciona como uma camisa de força. Na
verdade temos que lutar, também, contra nós
mesmos! Sairmos do nosso comodismo.

Às famílias: cuidado com a superproteção!
Os filhos deficientes devem ser tratados,
excetuando os casos extremos, como os outros
filhos. Por exemplo, por que o deficiente visual tem
que ter um acompanhante? Não pode andar
sozinho? Essa é uma reflexão importante. Essa
atitude, deixa o deficiente um pouco inibido, tímido
e com medo de enfrentar a vida. Precisamos
lembrar que o deficiente não terá a família por toda
a vida.

Gostaria de contar, rapidamente, um fato
que me foi relatado; é a história de uma mãe que
tem o filho com Síndrome de Down. Essa Síndrome
não era muito severa e quando ele começou a
ingressar na escola, começou a se soltar e se tornar
mais independente da mãe. E qual a atitude da mãe?
Procurou um Psicólogo porque ela não aceitava a
atitude de maior independência do filho. Em vez de
ele ir ao Psicólogo foi a mãe para tentar aceitar. É
uma atitude, por um lado positiva, porque ela quer
que o filho seja independente, mas por outro lado, é
uma atitude que vemos um pouco arraigada, ligada
ao passado.

O terceiro grupo é a Sociedade Civil, em
especial, as ONG´s dedicadas à defesa dos
interesses das pessoas com deficiência: devem ficar
para trás atitudes como o assistencialismo e a tutela.
Há um caminho novo a seguir. Atitudes como
promoção da escolarização, reabilitação e colocação
profissional. Orientações com as famílias são
atitudes muito mais saudáveis. Além disso
poderemos prestar um serviço Jurídico, pois
existem muitas leis que atendem os deficientes, mas
que não as conhecemos.

As ONGs devem, de fato, defender os
interesses dos deficientes, pois a organização
coletiva, além de ser legitimada, tem força.

Considero que esses interesses estão muito
dispersos e difusos. Em outros Estados da
Federação as entidades estão criando até
cooperativas de trabalho, como vi na cidade de
Campinas, é importante implantar também no
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Espírito Santo. Temos que começar a montar essas
cooperativas e a nos qualificarmos para o mercado de
trabalho.

Nesta mudança o Poder Público é
fundamental; o Legislativo criando leis, o Executivo
propondo e executando essas leis e Judiciário
fiscalizando as mesmas.

Gostaria de parabenizar o Poder Público no
que tange à quantidade de leis criadas; Lei de Inclusão,
Lei de Acessibilidade, Lei de Integração, Lei de
Inclusão às Universidades, etc.

Agora, depois das leis criadas, precisamos sair
desse comando normativo para a prática efetiva, e,
novamente o Poder Público é o principal veículo, pois
deve ser ele, através de seus ministérios, a fiscalizar o
cumprimento das leis. Deve exigir rampas ou
elevadores, construir calçadas com rebaixamento e guia
para cegos, observar a matrícula e permanência de
alunos deficientes em escolas da rede pública.

A pessoa com deficiência ou entidade
representativa, quando cobra o cumprimento desses
requisitos, não está pedindo nenhum favor, mas
requerendo o cumprimento de um dever. Isto é
importante. Quando vamos buscar a entidade ou o
Poder Público, muitos funcionários nos olham, ainda,
com um pouco de benevolência. Estamos cobrando é
um dever do Estado.

Com relação à Educação Especial quero
acordar os governos, principalmente os municipais,
para a necessidade crescente de alocação de recursos
destinados à área, assim como diz a Declaração de
Salamanca; quem teve a oportunidade de ler, lá diz da
prioridade política e financeira que deva ser dada para a
Educação Especial.

É muito bem conhecido que a efetivação
completa da Educação Especial depende muito da
quantidade dos recursos aplicados. Infelizmente, ainda
os governos não acordaram para isso.

Um outro órgão do Poder Público que gostaria
de destacar, e a Universidade. Na mesma Declaração de
Salamanca fala do papel das Universidades. Mas não
quero falar muito da pesquisa, do estudo; mas de um
outro ponto. As Universidades, nessa mudança, devem
estar aptas a receber adequadamente um aluno com
deficiência. Deixar de lado a visão preconceituosa e
depreciativa, imaginando que apenas alguns chegarão a
esse nível de ensino. Legislação já existe, assegurando
a acessibilidade física e pedagógica, como condição de
novos licenciamentos.

Cada dia mais os deficientes estão chegando às
Universidades, as instituições estão precisando acordar
para essa situação. Entendo que a política universitária
de inclusão está em consonância com a ingressão no
mercado de trabalho, condição essa que trará melhor
qualidade de vida para os deficiente. Defendo aqui a
idéia da política de cotas para deficiente nas
Universidades, assim como temos para a ingressão no

Poder Público; todo concurso público tem cinco por
cento de vagas destinadas a deficientes. As
Universidades devam, precisam discutir essa
política de cotas. Como diz, essa política de cotas
está em consonância com o princípio da igualdade,
diz a Constituição Federal, tratar desigualmente os
desiguais, na exata medida das suas desigualdades;
isso é igualdade.

Não menos importante, nessa mudança, é a
iniciativa privada. Esta precisa adequar seus
estabelecimentos aos deficientes, garantindo a
isonomia de atendimento, deve também respeitar a
legislação vigente sobre a contratação de deficientes
no mercado de trabalho, promovendo a integração
social e laboral, tornado-o produtivo e elevando sua
auto-estima; tornando-o útil para a sociedade.

É fundamental, também, estabelecer
parcerias com instituições para promoção de
projetos que melhore a qualidade de vida dos
deficientes.

A iniciativa privada é importante paras as
parcerias com a APAE, com o G7-DV com a
UNICEF, com todas as instituições para fazer
projetos que visem a melhoria da qualidade de vida.

Aproveitando a oportunidade, convido a
todos os deficientes e ex-deficientes que estudaram
na UFES, ex-alunos da UFES para uma reunião que
acontecerá na segunda-feira, dia 6, às 14h. no IC
IV, Sala 2. Nesta reunião será tratado um fórum
sobre a inclusão de pessoas com necessidades
especiais na nossa Universidade: política de cotas,
sala de apoio didático e pedagógico, rampas,
elevadores. É importante a presença de todos que
estão envolvidos. Quem conhece algum deficiente
que já estudou na UFES, por favor, levem esse
aviso, porque é importante convocarmos a todos. É
uma chamada da Ouvidoria da UFES junto com o
G7-DV.

Por fim, dizemos que temos um longo
caminho a percorrer, com grandes obstáculos a
ultrapassar, eles não são novidades.

Fica aqui a esperança de um despertar
crescente da necessidade de valorização à pessoa, a
fim de que todos possam alcançar a felicidade e
condição essencial para vivermos bem.

Muito obrigado pela atenção, e até a
próxima.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Muito obrigado Douglas Christian
Ferrari. Parabéns pelo belo pronunciamento.

Eu destaco uma passagem do seu
pronunciamento: o pior de tudo é a naturalização. O
que é isso? É achar que tudo é natural. O
preconceito é natural; a pobreza é natural; a falta de
escola é natural; a violência é natural; matar gente
nos bairros pobres é natural. Nada é natural. Olha a
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música que o pessoal do CAPS cantou. “Nada do que
foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo
sempre passará.” Tudo pode mudar, desde que a gente
entre na jogada, atue, lute, se organize, demande junto
ao Poder Público e faça as mudanças.

Muito bem Douglas Christian Ferrari, gostei
demais do seu pronunciamento.

Teremos mais um intervalo com a
apresentação da estudante Mônica Correa Zagner que
irá apresentar a coreografia da música “Ave Maria”.
Ela é estudante da Escola de Ensino Fundamental
Juraci Machado, no Bairro Barcelona, na Serra. Mônica
é portadora de deficiência visual.

(Mônica Correa Zagner faz a
apresentação coreografia da música
“Ave Maria”)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – A dimensão de espaço, de postura. É
muita emoção.

Agradecemos as presenças do Presidente da
Associação de Deficientes de Bom Jesus do Norte, Sr.
Genuíno Lopes Brum, que veio de longe; da
Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de
Cachoeiro de Itapemirim, Srª. Yara Lúcia de O.
Pontine; da professora do Núcleo de Tecnologia
Educacional de Cachoeiro de Itapemirim, Srª. Marinete
Rosa Carolino; da representante da Superintendência de
Educação de Vila Velha, Srª. Naythia Silva Mateus; da
assessora da Secretaria de Cidadania de Vitória, Srª.
Ana Cláudia dos Anjos; da Conselheira da AFICES –
Associação de Fibrose Cística, Srª. Sandra Kinupp; e
do atleta da Associação Capixaba de Pessoas com
Deficiência – ACPD, Sr. Pedro Barcelo Júnior e de
outros atletas presentes.

Sr. Pedro Barcelo Júnior, valeu. Força.
Continue na batalha do atletismo.

Concedo a palavra ao Sr. Edson Vander
Resende, Presidente da Associação Capixaba de
Pessoas com Deficiência, que está representando as
pessoas com deficiência física.

O SR. EDSON VANDER RESENDE –
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Claudio
Vereza, componentes da Mesa, demais autoridades,
representantes da sociedade civil, bom-dia.

O Sr. Douglas Christian Ferrari já expressou
muito bem as dificuldades, as políticas do portador de
deficiência. Não ficaremos alongando o discurso e
sendo redundante.

A realidade do portador de deficiência é uma
eterna luta, uma eterna quebra de paradigmas. A
sociedade civil está organizada em busca de objetivos
comuns e com isso temos tido muitas vitórias, muita
coisa já foi feita nesse período. A ACPD foi fundada
em 1980 e até hoje temos conquistado muitos

benefícios, muitas coisas boas para o portador de
deficiência.

A ACPD tem como um de seus
fundadores, o Sr. Presidente desta Casa, Sr. Claudio
Vereza e se estivermos errados nos corrija, que foi o
mentor intelectual da associação. Desenvolvemos
um trabalho durante esses anos, e hoje tenho a
honra de ser presidente dessa entidade que congrega
mais ou menos cinco mil associados. Estamos
representados em vários municípios do Estado.
Contamos com a colaboração do Genuíno, Tânia,
Renatinho, Dejair, os atletas citados, todos ligadas à
CPD.

Na associação temos como carro- chefe a
inserção do portador de deficiência no mercado de
trabalho, a capacitação e a inserção na sociedade
como um todo. Hoje a CPD tem contratos de
prestação de serviços com os órgãos do Estado,
onde estamos empregando mais ou menos
quinhentas pessoas. Temos também um banco de
dados onde estamos encaminhando os portadores de
deficiência para atender às leis de cotas.

Contamos com o apoio do Governo do
Estado do Espírito Santo, com o apoio da sociedade
organizada, enfim, com o apoio de toda a população
para que esse trabalho cresça e consigamos alcançar
cada vez mais os nossos objetivos.

Como já falei no início, o nosso amigo
Douglas relatou vários problemas, várias
conquistas, não vou repetir tudo isso de novo.
Agradeço a iniciativa do nosso Presidente Claudio
Vereza de ter nos convidado, agradeço também ao
Sr. Rodolfo por estar encabeçando esse fórum e
agradeço, principalmente, a colaboração de todos os
Senhores que estão engajados no Movimento de
Portadores de Deficiência. Muito obrigado! (Muito
bem!) (Palmas).

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado ao Sr. Edson Vander
Resende.

Concedo a palavra à representante das
pessoas com deficiência Mental Raquel Felícia
Hermógenes. No Movimento de deficientes mentais
essas pessoas são chamadas de auto- defensores.

A SRTA. RAQUEL FELÍCIA
HERMÓGENES – (Sem revisão da oradora) -
Bom dia a todos! Meu nome é Raquel, sou
deficiente mental da APAE. Acreditem em mim.
Muito obrigada! (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Raquel Felícia Hermógenes,
representa as pessoas com deficiência mental.
Obrigada, Raquel, só a coragem de vir aqui para a
Mesa e para a tribuna da Assembléia Legislativa
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falar em nome da sua turma já é uma imagem muito
forte. As pessoas estão vendo. (Pausa).

Concedo a palavra à Sra. Graça Loureiro,
representando as pessoas com distúrbios mentais e a
luta antimanicomial no Espírito Santo. A oradora
também falará em nome das demais deficiências que
compõem o fórum das entidades.

A SRA. GRAÇA LOUREIRO – Em nome
da Mesa cumprimento o Sr. Deputado Claudio Vereza e
todos e todas do presentes no plenário.

Esse é um momento de muita emoção! Nós,
que já somos um pouco de idade, que temos
acompanhado esse processo de evolução, quando vimos
uma pessoa portadora de deficiência sentado à Mesa
junto com os demais? Isso é um grande passo!

Com outros companheiros também escrevi
algumas coisas para não me perder e ser mais rápida.
Esta fala não é só minha, é uma fala que construída
dentro da luta antimanicomial. Agradeço a todos
informando que estou também representando a Sra.
Deputada Janete de Sá que hoje não pôde estar presente
nesta sessão, S.Ex.a. está na porta do Tubarão fazendo
reivindicações junto à sua categoria.

Como os demais sinto-me também
emocionada. Se houver alguma falha minha, peço
desculpas antecipadamente. A Associação dos Autistas
está prestes a perder o espaço onde funciona. Pedimos a
sensibilidade dos Srs. Deputados desta Casa para
interferir junto ao governo para que seja garantido esse
espaço, porque sabemos da luta que passamos.

Dando prosseguimento à minha fala, sou
representante da luta antimanicomial no nosso Estado,
entidade formal da sociedade civil que articula
familiares, usuários e trabalhadores da saúde mental, O
núcleo luta por um tratamento digno, pelo resgate à
cidadania devolvendo às pessoas com transtornos
mentais o direito de ir e vir ao trabalho e à vida social
sem preconceitos e sem discriminações.

Lutamos pela extinção da lógica manicomial e
apoiamos a estruturação, reestruturação e ampliação
dos serviços alternativos, baseando- nos na Lei Paulo
Delgado, nº 2016, que trata da reforma psiquiátrica.
Avançamos bastante. Prova disso é a nossa luta
antimanicomial que hoje é reconhecida nacionalmente.

O que temos hoje não é suficiente para atender
a demanda da saúde mental. Os PSFs – Programa de
Saúde e Família precisam ser ampliados com equipes
inter- disciplinar, garantindo às pessoas com
transtornos mentais o tratamento necessário e aos que
precisarem de atenção diária que sejam encaminhados
ao CAPS – Centro de Atenção Psíquico e Social.

Para que isso aconteça os CAPS precisam ser
ampliados em sua estruturas físicas com equipe
interdisciplinar permanente. Contrato temporário não
tem dado muito certo para atender aos nossos
pacientes; atrapalha em muito a continuidade do

tratamento. Essa equipe tem que ter também o perfil
da saúde mental.

Precisamos ainda da manutenção diária de
medicamentos, porque, não adianta ter espaço
físico, equipe e de vez em quando esse tratamento
ser interrompido por falta de medicação.

Precisamos também, de um modelo de
atenção de políticas públicas que implemente ações
de capacitação, preparação dos usuários para o
mercado de trabalho garantindo um vida digna com
autonomia e independência.

Uma outra questão que nos aflige é a dos
usuários em surto ou com transtornos mentais
graves. A porta de entrada é o Hospital São Lucas,
mas como levá-los até lá?

As ambulâncias não nos atendem quando
chamadas, está havendo um descaso. Precisamos
que esses usuários sejam atendidos em seus lugares
de origem com profissionais capacitados,
garantindo a integridade física e moral; um
tratamento humanizado, que é de direito.

Precisamos criar um novo tipo de
abordagem, ou seja, ao invés dos pacientes graves
irem até o hospital, que seja feito o inverso, que
sejam atendidos no lugar de origem, evitando um
transtorno muito grande para a família e para o
próprio paciente.

Com tudo isso funcionando em harmonia,
estaremos contribuindo para a reforma psiquiátrica
que tanto precisamos. Isso é possível, pois noventa
por cento da verba destinada à saúde mental estão
sendo aplicadas em hospitais psiquiátricos.

Pedimos aos Deputados Federais que
apressem a reforma psiquiátrica. Este é o nosso
apelo enquanto luta antimanicomial.

Estamos com a responsabilidade de trazer
para o público e para as autoridades competentes
este abaixo assinado, feito no dia 14 em um
seminário que realizamos.

Nós, participantes do Núcleo Estadual da
Luta Antimanicomial (usuários, profissionais,
familiares) vimos denunciar e pedir providências
quanto a situação atual em Hospitais Psiquiátricos e
Manicômios Judiciários, dos direito humanos e
cidadania. A falta de assistência é geral e o descaso,
em específico, da falta de medicamento aponta a
manutenção da violência que em geral leva à morte,
como a morte do Sr. Marulino, ocorrida no dia 10
de outubro de 2004, data que comemoramos o Dia
Mundial da Saúde Mental.

O Sr. Marulino, falecido no Manicômio
Judiciário, é hoje representante dos abaixo
assinados que estiveram presentes no dia 14 de
outubro de 2004.

Sabemos que no Adalto Botelho houve
mortes. Gostaríamos de, hoje, denunciar esse fato
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em público e pedir às autoridades competentes que
esses crimes sejam apurados.

O Sr. Presidente Claudio Vereza, inclusive,
frisou que não devemos deixar que isso seja comum.
Esses crimes não podem virar banalidade. Não
aceitaremos e estamos cobrando das autoridades
competentes que sejam esclarecidas todas as mortes,
tanto as ocorridas no Manicômio, quanto as ocorridas
no Hospital Adalto Botelho.

Temos motivos de sobra para estar feliz,
devido a participação de tantas pessoas neste dia, e
temos também motivos para estar triste com o que esta
ocorrendo. Estamos nesta Casa para cobrar. Queremos
participar de todos os passos que tomarem em relação a
nós. Vamos nos incluir em todos os seguimentos; em
tudo que for discutido queremos participar também.
Não queremos somente ser ouvidos, mas participar das
decisões e dos processos de mudança. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Finalizando os pronunciamentos,
convidamos à Sra. Therezinha Cravo, supervisora do
Núcleo de Educação Cidadã da Assembléia Legislativa.

A SRA. THEREZINHA CRAVO – (Sem
revisão da oradora) – Bom dia a todos!

Queremos, inicialmente, cumprimentar todos
os componentes da Mesa Diretora e todos os presentes,
como também falar de nossa emoção, que não é a
primeira, felizmente, pois já vivenciamos isso no ano
passado, quando estávamos nesta Casa comemorando.

Gostaríamos de repetir uma coisa que
dissemos na Sessão Solene anterior: que estamos
vivendo, na verdade, uma grande revolução e
consideramos que essa revolução é de ordem educativa.
Estamos, através da inclusão, tendo que aprender. Nós,
os normais, aprender a lidar com os que ficaram
excluídos por tanto tempo e sem a oportunidade de
conviver conosco; e nós, sem a oportunidade que temos
hoje, de viver um aprendizado que, para nós, é da maior
riqueza e da maior revolução, que se chama aprender a
solidariedade com os deficientes.

Vemos nas escolas, a partir da LDB, a chegada
das pessoas portadoras de necessidades especiais
gerando uma coisa pela qual lutamos tanto tempo, que
é essa relação mais humana e mais solidária.
Consideramos isso um dos fatores mais importantes
dessa convivência.

Queremos falar rapidamente dessa gratificante
experiência como Coordenadora do Núcleo de
Educação Cidadã – NUC, explicando, inicialmente, que
esse núcleo é responsável pelo processo de formação
dos funcionários desta Casa como também, a partir da
gestão do Presidente desta Casa, Sr. Claudio Vereza,
abriu-se para um programa chamado Programa
Cidadão, que é onde temos a oportunidade de também

desenvolver essa formação para as pessoas da
sociedade.

Está sendo muito gratificante, nossa etapa
está se concluindo, mas queremos deixar registrado
um apelo para que, de fato, todos esses projetos,
sobretudo aqueles vinculados ao Programa Cidadão,
possam ter continuidade. E convidar vocês, da
sociedade civil, a continuarem cobrando,
independentemente de quem seja o próximo
Presidente dessa Mesa Diretora. É importante que a
sociedade não perca suas conquistas e que continue
conquistando sempre mais.

Basicamente, a partir do Programa
Cidadão, conseguimos, para a área de pessoas
portadoras de necessidades especiais, desenvolver
dois importantes cursos: o DOX VOX, que é a
oportunidade do acesso ao computador através de
um programa especial, e teremos a grande
satisfação de daqui a pouco certificarmos as duas
últimas turmas, foram cinco turmas. Mais
recentemente, também tivemos duas turmas de
Libras, que é o curso de linguagem brasileira de
sinais. Com isso, encerramos nossas palavras
agradecendo aos Senhores pelas presenças nesta
Casa, e ao Sr. Deputado Claudio Vereza pela
oportunidade de estar sob a coordenação mais
diretamente desse Programa Cidadão e pela
possibilidade da continuidade desses programas
que, temos certeza, continuaremos cobrando para
que não acabem. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Veleu, Terezinha Cravo, Supervisora
do Núcleo de Educação Cidadã, da Assembléia
Legislativa.

Assistiremos agora à apresentação da
dança da APAE de Laranjeiras, “Malandragem Cor
de Rosa”, coordenada pela Professora de Educação
Física, Srª Aníger Leão.

(É feita a apresentação)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Muito obrigado pela bela
apresentação, alegre e bem coordenada.

Vamos agora proceder à entrega dos
diplomas alusivos a esta sessão a alguns
homenageados. Homenagearemos instituições e
empresas que atuam na luta pela inclusão social e
pelo reconhecimento da cidadania da pessoa com
deficiência. Queremos com isso mostrar que ainda
há muito que fazer para que a pessoa com
deficiência seja cidadão pleno, mas que muita coisa
já vem sendo feita nessa direção. Queremos, então,
reconhecer essas atividades, esses projetos, esses
programas que já estão sendo executados em defesa
da inclusão social.
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Convido o coordenador do Fórum das
Entidades de Portadores de Deficiência, Sr. Rodolfo
Dalla Bernardina, para proceder as entregas dos
diplomas em nome da Assembléia Legislativa e do
Fórum das Entidades.

Convido a companheira Elizabeth Fernandes,
representante do Fórum de Educação Inclusiva da
Universidade Federal do Espírito Santo, para receber o
diploma das mão do Sr. Rodolfo Dalla Bernardina e
solicito ao Sr. Ademir Pazoline que proceda à leitura de
informações sobre a entidade.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Organizado
há oito anos por iniciativa do Professor Célio de Souza
Pimenta, da Universidade Federal do Espírito Santo,
reúne organizações sociais de direitos de pessoas com
deficiência, núcleos de educação especial dos
municípios da Grande Vitória, Secretaria de Estado da
Educação, programa de pós-graduação de educação da
Universidade Federal do Espírito Santo, com objetivo
de discutir, ampliar e garantir o acesso e a permanência
dos educandos com necessidades especiais nas escolas
de ensino infantil, fundamental, médio e superior.
Reúne educadores de nosso e de outros Estados
interessados na qualificação para, de fato, promover o
aprendizado de todos.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Srª Mariangela Varella Cabral,
representante do Projeto Catavento, para receber o
diploma das mão do Sr. Rodolfo Dalla Bernardina e
solicito ao Sr. Ademir Pazoline que proceda à leitura de
informações sobre a entidade.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – O Projeto
“Catavento” é um dos programas de responsabilidade
social da Companhia Siderúrgica de Tubarão, CST,
realizado pela Ação Comunitária do Espírito Santo,
ACES. Sua principal proposta é de promover a inclusão
social, valorizando a diversidade e a qualidade de vida
das pessoas com necessidades especiais, através da
educação e da qualificação profissional. O programa
envolve educando, familiares, organizações e
educadores no aprendizado da diferença. Já foram
realizados vinte e três cursos, atendidas duzentos e
quarenta pessoas com diferentes tipos de deficiência, na
faixa etária de dezesseis a cinqüenta e dois anos.

(É feita é entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Homenagearemos o vídeo “Inclusão no
Mercado de Trabalho”, produzido pelo Sr. Marcelo
Pedro Ferreira, voluntário da Apae de Vitória, e pela
Assistente Social, Sr.ª Isabel Cristina de Miranda.

Convido-os para receber o diploma das mãos do Sr.
Rodolfo Dalla Bernardina e solicito ao Sr. Ademir
Pazoline que proceda à leitura das informações
sobre o vídeo.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – O Vídeo
Documentário “Inclusão no Mercado de Trabalho”,
produzido pela Apae-Vitória, revela como acontece
a difícil, mas compensadora, luta para a inclusão de
pessoas com deficiência mental no mundo do
trabalho. Ao revelar o aprendiz da Apae no trabalho
executando suas tarefas, o vídeo cumpre a tarefa de
motivar empresários a dar oportunidades para essas
pessoas que muito têm de eficiente, de humano e
normal.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Homenagearemos o projeto “Ver um
Mundo Melhor” e convido o Sr. Ricardo Trazzi,
coordenador do Projeto Universidade para Todos,
para receber o diploma das mãos do Sr. Rodolfo
Dalla Bernardina. Solicito ao Sr. Ademir Pazoline
que proceda à leitura sobre as informações do
projeto.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – “Ver um
Mundo Melhor” é um projeto de extensão da
Universidade Federal do Espírito Santo que prepara
pessoas com deficiência visual para o ENEM e
vestibulares da Ufes e de faculdades particulares.
Teve início em 2004 e utiliza o DOS-VOX,
software que permite a leitura de livros e apostilas.
Como resultado, o projeto teve onze alunos
aprovados em diversos vestibulares e, este ano,
dezessete alunos cegos estão prestando o vestibular
2005 da Ufes.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE (CLAUDIO
VEREZA) – Homenagearemos o programa “Porta
a Porta” e convido o Sr. Geraldo de Araújo
Cerqueira, da Prefeitura Municipal de Vitória, para
receber o diploma das mãos do Sr. Rodolfo Dalla
Bernardina. Solicito ao Sr. Ademir Pazoline que
proceda à leitura das informações sobre o programa.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Serviço
pioneiro de transporte acessível no Município de
Vitória, o Transporte Porta a Porta é um projeto
vinculado ao Programa de Transporte Humano da
Prefeitura de Vitória e que transporta pessoas com
dificuldades de locomoção. Está operando com seis
veículos do tipo van equipados com plataforma
elevatória. Garante aos seus usuários cadeirantes



6176 - Diário do Poder Legislativo                                                            Vitória-ES, terça-feira, 07 de dezembro de 2004

que têm dificuldade de transportes disponíveis o pleno
exercício de sua cidadania. Funciona de segunda a
sexta-feira, de 6h às 20h. Está em seu quarto ano de
funcionamento e atende a cento e cinqüenta e dois
usuários para tratamento de saúde, trabalho educação e
lazer.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Homenagearemos o programa “Mão-na-
Roda” e convido o Sr. Mauro Ribeiro, representante da
Ceturb, para receber o diploma das mãos do Sr.
Rodolfo Dalla Bernardina. Solicito ao Sr. Ademir
Pazoline que proceda à leitura das informações sobre o
programa.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Serviço
pioneiro de transporte coletivo acessível na Grande
Vitória, o programa Mão-na-Roda, serviço de
transporte coletivo acessível para pessoas em cadeiras
de rodas, foi lançado pela Ceturb em agosto de 2000,
garantindo-lhes o direito de ir e vir, e exercer sua
cidadania plena.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Homenagearemos o Centro Integrado de
Cidadania da Prefeitura Municipal de Vitória e convido
a Secretária, Sr.ª Miriam Cardoso, para receber o
diploma das mãos do Sr. Rodolfo Dalla Bernardina.
Solicito ao Sr. Ademir Pazoline que proceda à leitura
das informações sobre o Centro Integrado de
Cidadania.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Implantado
na estrutura organizacional da Secretaria de Cidadania
e Segurança Pública, o Centro Integrado de Cidadania
de Vitória – CIC-VITÓRIA, está regulamentado na Lei
Municipal nº 6.033/97. Sua concepção foi formada com
a experiência dos sete anos de existência dos
atendimentos realizados na Casa do Cidadão e na
necessidade de se realizarem ações preventivas de
combate à violência no Município de Vitória,
totalmente adaptado e acessível às pessoas com
deficiência.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. José Luiz Dolsan de
Almeida, representante da PRODEST, primeira
empresa que contratou pessoas com deficiência no
Estado, para receber o diploma das mãos do Sr.
Rodolfo Dalla Bernardina, e solicito ao Sr. Ademir
Pazoline que proceda à leitura do currículo da empresa.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Empresa
pública, pioneira na inclusão de pessoas com
deficiência no trabalho no Espírito Santo, pioneira
no reconhecimento da capacidade e competência
das pessoas com deficiência.

Em 1975 a Prodest já tinha em seus
quadros setenta e cinco trabalhadores com algum
tipo de deficiência que desempenhavam as funções
de digitação, corte e acabamento. Em 1992, firmou
o primeiro contrato para empregar pessoas com
deficiência por intermédio da Associação Capixaba
de Pessoas com Deficiência. Em 2004 esse contrato
foi efetuado com a Associação de Amigos dos
Deficientes Físicos.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Homenagearemos agora a Chocolates
Garoto, e convido o Sr. Benedito Carlos Amador,
Coordenador de Recursos da empresa, para receber
o diploma das mãos do Sr. Rodolfo Dalla
Bernardina. Solicito ao Sr. Ademir Pazoline que
proceda à leitura do currículo da empresa.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – Empresa
privada, pioneira no emprego de pessoas com
deficiência no Espírito Santo. Empresa pioneira na
contratação de pessoas com deficiência, a
Chocolates Garoto possui um parque industrial de
alta tecnologia instalado em Vila Velha. Trata-se de
um complexo com duas unidades industriais que
somam sessenta e oito mil metros quadrados,
construídos em um área disponível de duzentos mil
metros quadrados.

Na área social, a Chocolates Garoto
desenvolve um Programa de Visitas a Empresas,
PVE; o Centro de Documentação e Memória, CDM;
apóia diversas entidades, projetos esportivos e
ambientais.

Antes mesmo da Lei nº 8.213, de 1991, que
reserva um percentual de vagas para pessoas com
deficiência nas empresas privadas, a Chocolates
Garoto já empregava trabalhadores com deficiência,
e mantém essa política atualmente, inclusive
adequando constantemente a empresa para receber
esses profissionais.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o representante do Ministério
com Surdos da 1ª Igreja Batista de Vitória, Sr.
Ezequias Ribeiro de Souza, para receber o diploma
das mãos do Sr. Rodolfo Dalla Bernardina, e
solicito ao Sr. Ademir Pazoline que proceda à
leitura das informações sobre a homenageada.
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O SR. ADEMIR PAZOLINE – A 1ª Igreja
Batista de Vitória vem ao longo de nove anos
dedicando-se ao apoio às pessoas portadoras de
necessidades especiais, de forma especial os surdos, aos
quais são prestados os seguintes auxílios: orientação
espiritual; cursos de LIBRAS; treinamento de
intérpretes; encaminhamento ao mercado de trabalho;
apoio aos familiares. Por meio do programa Saúde e
Vida oferece: cestas básicas; medicamentos;
atendimento médico; serviços dentários;
acompanhamento psicológico; assistência advocatícia;
cursos em parcerias com a ACES – Ação Comunitária
do Espírito Santo - e o SENAC.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o representante do Ministério
Público do Trabalho, Dr. José Reis Santos Carvalho,
para receber o diploma das mãos do Sr. Rodolfo Dalla
Bernardina, e solicito ao Sr. Ademir Pazoline que
proceda à leitura do currículo do órgão homenageado.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – A atuação do
Ministério Público do Trabalho na inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho foi iniciada em
1999 pelo Procurador Regional do Trabalho, Dr. Levi
Scatolin. Juntamente com o INSS, viabilizaram um
cadastro de trabalhadores portadores de deficiência
habilitados e reabilitados que culminou com um
convênio informal com o SINE-ES.

O primeiro evento importante para debate do
problema foi uma audiência pública na Assembléia
Legislativa, cujo tema foi “Garantia do direito ao
trabalho à pessoa portadora de deficiência”. O objetivo
era o cumprimento da Lei nº 8.213.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Dr. Sérgio Dário Machado,
Procurador-Geral de Justiça e dirigente do CEAF,
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério
Público Estadual, para receber o diploma das mãos do
Sr. Rodolfo Dalla Bernardina.

O Centro de Estudos publicou coletâneas
como esta que mostramos, um livro sobre a pessoa
idosa e a portadora de deficiência.

Solicito ao Sr. Ademir Pazoline que proceda à
leitura do currículo do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional -CRAF.

O SR. ADEMIR PAZOLINE – A coleção
“Do avesso ao direito”, é voltada inicialmente para
questões sociais como educação, pessoa idosa, pessoas
portadora de deficiência, saúde, terceiro setor, e o
último volume sobre improbidade administrativa.

O CEAF e o MPES oferecem cursos,
grupos de estudo, pesquisas e assessoria técnica às
Promotorias de Justiça do Estado do Espírito Santo.

(É feita a entrega do diploma)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Passaremos à entrega dos certificados
dos formandos do curso de DOS-VOX, realizado na
Assembléia Legislativa.

Todos os formandos fizeram o curso de
informática no programa DOS-VOX, especial para
pessoas com deficiência visual. É aquele programa
que faz o computador falar na internet, na leitura de
livros e em qualquer tipo de arquivo presente no
computador. Esse programa está permitindo que os
deficientes visuais se preparem para fazer o
vestibular nessa linguagem da informática.

A biblioteca da Assembléia Legislativa,
reinaugurada recentemente, Biblioteca João
Calmon, também tem seis mil livros disponíveis
nessa linguagem DOS-VOX, para que qualquer
pessoa com deficiência visual possa utilizar.

Parabenizamos os alunos que fizeram o
curso DOS-VOX. Entregarão os certificados aos
alunos a Sra. Terezinha Cravo, coordenadora do
Núcleo de Educação Cidadã da Assembléia
Legislativa, e o Sr. Douglas Christian Ferrari.

Convido o Sr. Antônio Fadini para receber
seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Antônio Santos
Andrade para receber seu certificado de conclusão
do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Carlos Eduardo Batista
Nunes para receber seu certificado de conclusão do
curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Carlos Vagner Cornélio
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)
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O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Daniel Mendes da Silva
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Édison da Fonseca para
receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Sra. Janaína Ramos Barbosa
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. João Manuel Xavier
Nascimento para receber seu certificado de conclusão
do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Leonis Ribeiro para receber
seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Os homenageados seguintes freqüentaram
a Turma 5 do curso de informática DOS-VOX.

Convido o Sr. Alec Sander Ribeiro Idelfonso
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. André Manoel da Silva
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Charles Nascimento
Schaffelu para receber seu certificado de conclusão do
curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Cleison Santos André
para receber seu certificado de conclusão do curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Sra. Cristiane Pimentel
Rocha para receber seu certificado de conclusão do
curso.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Sra. Elizabeth Muts para
receber seu certificado de conclusão do curso.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Sra. Margareth Tomaz para
receber seu certificado de conclusão do curso.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Odirlei do Nascimento
Duarte para receber seu certificado de conclusão do
curso.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Convido a Sra. Vanessa Duarte de
Menezes para receber seu certificado de conclusão
do curso.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Esse curso é um exemplo de como é
importante a iniciativa das pessoas com deficiência.
O chamado G-7 – e tiveram esse nome porque no
início eram sete deficientes visuais - veio à
Assembléia Legislativa reivindicar que nosso
Núcleo fornecesse o curso de DOS-VOX. No início
eram apenas sete; já estamos na quinta turma de dez
alunos cada turma.
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No primeiro curso surgiu a idéia de reivindicar
que o vestibular da UFES fosse na linguagem DOS-
VOX, e não mais com ledores, como era antigamente,
ou em braille. Em seguida, para fazer o vestibular na
UFES em DOS-VOX, precisava ter um pré-vestibular.
O Grupo, juntamente com a Assembléia Legislativa,
procurou o programa “Universidade para Todos” e
conseguiu que fosse criado um programa especial, que
hoje é o projeto “Ver o Mundo Melhor”, e preparou um
conjunto de dezessete estudantes de pré-vestibular. Eles
já prestaram vestibular em faculdades particulares e na
Universidade Federal do Espírito Santo. Aguardamos
com muita ansiedade o resultado do vestibular da
UFES.

Parabéns a todos os estudantes que fizeram o
curso de DOS-VOX na Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo. Com certeza esta Casa
continuará aberta para outros grupos de deficientes
visuais aprenderem a manipular esse programa de
computador chamado DOS-VOX, um programa criado
no Brasil, com tecnologia brasileira, desenvolvido na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos que
bater nessa tecla. O Brasil tem cabeças, tem
inteligência. O programa não foi desenvolvido nos
Estados Unidos, não foi no Japão, não foi na Coréia,
não foi na Finlândia não! Foi no Brasil que se criou o
primeiro programa que faz o computador falar, e é uma
revolução para os cegos no mundo inteiro.

Estamos com o dedo em riste para
aumentarmos nossa auto-estima. O Brasil tem
potencial; é só dar oportunidade. (Palmas)

Veremos agora um breve vídeo sobre as
Paraolimpíadas.

(É exibido o vídeo)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – A sociedade não precisa fazer nada para
garantir a inclusão. O problema da inclusão é diferente:
as pessoas com deficiência fazem a sua parte, mas a
sociedade também faz e ninguém precisa ser herói para
trabalhar, para se casar, para namorar, para ser
deputado, para ser um cidadão, para ser um bom
trabalhador, para ser pai de família, para ser campeão
na olimpíada, não precisa ser herói, basta ter políticas
voltada para o esporte para a área de deficientes. Aí
conseguirão medalhas.

Desculpem pela crítica aos membros do
Comitê Paraolímpicos, na ausência deles, mas a visão
do herói é ainda da década de setenta. Não. Não quero
ser um herói. Quero ser um cidadão que tenho força,
inteligência, oportunidade garantida pela sociedade
para todas as pessoas. Basta ter oportunidade que as
pessoas mostrarão do que são capazes, assim como as
outras que não possuem deficiência, também. A
garantia de oportunidade deve ser dada a todas as
pessoas.

Temos algumas necessidades um tanto
especiais em alguns aspectos; em outros, não.
Vejam a luta do G 7, que brigou para ter a
oportunidade, estão na luta cada e vez exigem mais.
Agora, o DOX-VOX será implantado na
Universidade Federal, para avançar ainda mais esse
programa de informática. Mais pesquisa
tecnológica, para que haja maiores oportunidades
para as pessoas com deficiência visual.

A nossa TV Assembléia, por exemplo, está
ainda atrasada. Não temos o equipamento que
coloca no canto da tela a intérprete de linguagem de
sinais. Mas já mandamos adquiri-lo. Está autorizada
a sua compra e em breve a TV Assembléia terá essa
janelinha com a linguagem de sinais.

Esse desabafo era para deixar registrado
que sou contra a visão do herói. Isso é da década de
setenta, que as pessoas diziam: nossa, ele conseguiu
se casar! Puxa vida, ele tem até filho! Ele sabe
dirigir carro! O cego sabe se locomover sozinho é
um herói! Não! A sociedade se adaptando,
garantindo equipamento, transporte acessível,
educação na qualidade necessária, ninguém
precisará ser herói mais, vai participar da sociedade
em pé de igualdade.

Registramos que o CRIAD, por meio do
Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, aprovou, nesta manhã, a redação da
Carta de Compromisso para rearticular o fórum.
Aliás, foi o CRIAD que aprovou a Carta
Compromisso, e durante a próxima semana,
colherão assinaturas para remeterem essa Carta ao
Fórum Nacional da Criança e do Adolescente, em
Brasília.

No ano passado, nesta data, inauguramos a
Biblioteca Virtual da Assembléia Legislativa. E da
rampa de acesso ao térreo, porque até aquele
momento só podíamos entrar por rampa, pela
entrada dos fundos desta Assembléia Legislativa.

A proposta é que ao encerrar esta sessão, a
gente saia caminhando até o térreo desta
Assembléia Legislativa e, se não estiver chovendo
desceremos a rampa e atravessaremos a Avenida.
Essa travessia é perigosa, deve ser melhorada. Já
houve promessa do Shopping, fazer uma passarela,
tanto para pessoas com deficiência quanto para
pessoas que não tem deficiência. As rampinhas
feitas são muito sem-vergonha, precisam ser
melhoradas.

Esta, é uma forma da gente chegar ali fora
e mostrar que estamos no “Dia Internacional da
Pessoa Portadora de Deficiência”. “Nada Para Nós
Sem Nós." Vamos repetir?

(Todos repetem o lema: “Nada
Para Nós Sem Nós”)
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O objetivo da nossa manifestação é chamar a
atenção da sociedade para o nosso “Dia Internacional
da Pessoa Portadora de Deficiência”. Queremos com
isso, que toda a sociedade reflita sobre as questões
relativas à deficiência em suas diferentes áreas e
contribua para que tenhamos uma sociedade que, além
de respeitar as diferenças, saiba aproveitar a
contribuição que a convivência com o diferente pode
proporcionar o nosso crescimento como seres humanos.

Que esse dia 03 de dezembro de 2004 seja um
dia em que a humanidade deu um passo fundamental
para reconhecer o outro como parte do seu ser.
Parabéns ao Presidente O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva,
pela assinatura dos dois decretos na tarde de ontem.

Obrigado às intérpretes Sras Janaina
Aparecida Neves e Brígida Mariani Pimenta e a todos
que contribuíram para a realização desta sessão.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs.
Deputados para a próxima, que será especial, referente
ao “Natal sem Fome”, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às doze horas e trinta

minutos.
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CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA
QUARTA SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM TRÊS DE DEZEMBRO DE
2004. PRESIDÊNCIA DA SRA. DEPUTADA
JANETE DE SÁ.

ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA
MINUTOS, A SRA. DEPUTADA JANETE DE SÁ
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) - Informo aos Srs. Deputados e demais presentes
que esta Sessão é Especial, em comemoração às
festividades natalinas, a segunda cantata de Natal
Sem Fome, conforme requerimento de nossa autoria,
aprovado em Plenário.

Será apresentada pelos corais dos alunos do
Colégio Eliezer Batista; das Escolas Edson Tavares;
Ernandes de Souza; Naydes Brandão e Pedro
Herkenhhoff, e também pela Orquestra da Escola
Talma Sarmento Miranda.

Dispenso a leitura da Ata da sessão anterior e
também do versículo da bíblia, pedindo a Deus que
permaneça iluminando e protegendo todos nós.

Convido, para compor a Mesa, a Srª Ada
Cunha Xavier, representando a diretora do Colégio
Eliezer Batista; a Srª Ângela, Diretora do Colégio
Edson Tavares; a Diretora Cláudia Brito, da Escola
Naydes Brandão; a Diretora Dorimar Meira de Souza,
do Colégio Pedro Herkenhoff; a Diretora Creuza
Ribeiro, do Colégio Ernani de Souza.

E, o nosso Maestro Elier Santana Scárdua
que também poderia estar integrando à Mesa mas não
poderá porque está à frente da Orquestra do Talma.

Convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional
e do Hino do Espírito Santo.

(É executado o Hino Nacional e
do Espírito Santo)

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Agradecemos a presença da Dra. Ivone
Vilanova, nossa colega de muitos anos e batalhas,
Procuradora Federal e feminista. S.Exa. está nesta
sessão representando a Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção E S.

Concedo a palavra a Sra. Ada Cunha Xavier,
pedagoga da Escola Eliezer Batista para fazer um
breve relato da apresentação do Coral dos alunos da
Escola Eliezer Batista.

A SRA. ADA CUNHA XAVIER – (Sem
revisão da oradora) – Sra. Deputada Janete de Sá,
Srs. componentes da Mesa, pais, alunos, convidados
especiais, nossa alegria é muito grande por estarmos

nesse momento participando deste evento que já tem
tomado proporções enormes e que tem se destacado
no cenário do trabalho da Sra. Deputada Janete de Sá.

Este ano estamos nesta Casa pela segunda
vez do “Natal Sem Fome” e com muita alegria
trazemos o Coral do Colégio Eliezer Batista. Nosso
colégio é de tradição, está localizado no Município de
Cariacica, ultrapassando quarenta e dois anos de
existência com um trabalho produtivo e promissor.

Nosso Coral tem três anos de existência onde
temos apresentado Cantatas de Natal, surgiu da
necessidade de integrarmos mais os alunos do
colégio. Alunos do ensino fundamental, médio e da
educação infantil. Tornou-se ponto de partida
integrarmos o colégio através da música. Além de
interagir os nossos alunos temos tido a participação
efetiva da família, dos colegas, de todos os
profissionais de educação da escola envolvidos.

Temos feito e apresentado uma parte cênica,
onde temos os atores, os componentes do Presépio.
Temos apresentado essa Cantata com representações
e dramatizações. Temos o envolvimento da família e
dos alunos dos turnos matutino e vespertino do
colégio Eliezer Batista.

O grande objetivo do colégio foi esse:
integrar os turnos, integrar os ensinos fundamental,
médio e infantil buscando priorizar a família para
escola, trazendo e formando cada vez mais essa
parceria.

Temos buscado com nosso Coral
desenvolver a música popular brasileira, muitas
canções que ficam esquecidas, além da história que
temos estudado, buscando fazer uma
interdisciplinariedade entre língua portuguesa,
história e música. Temos tido muito sucesso com
isso.

Agradecemos a Sra. Deputada Janete de Sá
pela oportunidade de divulgarmos o Colégio Eliezer
Batista e pela Segunda vez apresentarmos essa
parceria junto com a família e alunos de nosso
colégio e divulgarmos um “Natal Sem Fome”, Natal
de qualidade, de amor, de paz onde possam reinar,
não somente nesta época de dezembro, a alegria e a
paz, que elas sejam constantes em nossas vidas e que
cada um de nós nesta noite, através deste evento
“Natal Sem Fome”, comece a priorizar a necessidade
de compartilhar o amor ao próximo. O alto da nossa
cantata e do trabalho que a Sr.ª Deputada Janete de Sá
vem desenvolvendo é priorizar o amor ao próximo,
chegando a toda população, não só com alimentos,
mas estendendo a mão, demonstrando afeto,
compartilhando essa alegria e podendo fazer famílias
felizes.

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Sr.ª Ada Cunha Xavier, quantos alunos compõe
o coral do Colégio Eliezer Batista?
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A SRA. ADA CUNHA XAVIER – Srª
Deputada, o coral é composto por trinta alunos. Muito
obrigada. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Parabéns pelo trabalho realizado.

Assistiremos à apresentação do Coral, do
Município de Cariacica, composto por alunos e
alunas do Colégio Eliezer Batista, regidos pela
Maestrina Gabriela Xavier Maretto, entoando as
canções “Príncipe da Paz”, “História do Natal em
Canção” e “Canção de Aniversário”.

(O Coral se apresenta)

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Convido, para compor a Mesa, o Sr. João
Baptista Cavaglieri, Presidente do Sindicato dos
Ferroviários do Espirito Santo e Minas Gerais e que
também é ex-Presidente da Cooperativa de pais e
alunos do Colégio Eliezer Batista.

(Toma assento à Mesa a referida
autoridade)

A SRA. PRESIDENTE - (JANETE DE
SÁ) – Comunicamos que a Vereadora eleita pelo
Município da Serra, Sra. Sandra Gomes, encontra-se
presente neste Plenário, prestigiando este evento.

Encontra-se também presente neste plenário,
o Pastor Carlos Salvador Alvares, representando o
Senador Magno Malta. Agradecemos ao Senador,
pela sua lembrança.

Justificamos as ausências da Secretária de
Estado da Cultura, a Sra. Neuza Mendes, que por ter
assumido outros compromissos não pode estar
presente nesta Sessão Especial; do Secretário de
Estado da Saúde, o Sr. José Felício Scárdua; do
Presidente da OAB – ES, Dr. Agesandro da Costa
Pereira, mas que está sendo representado neste evento
pela Dra. Ivone Vilanova; do Procurador de Justiça, o
Sr. José Paulo Calmon Nogueira da Gama que apesar
de não ter comparecido, cumprimenta a todos pelo
evento; do vice-Governador do Estado, o Sr. Lelo
Coimbra, que também parabeniza a todos pelo evento
e agradece o gentil convite, apesar de não poder estar
presente em decorrência de compromissos assumidos
anteriormente e da Secretária de Estado de Educação,
Infra-estrutura e de Transportes, a Sra. Rita Camata.

Concedo a palavra ao Maestro Sandro
Gomes para um breve relato da apresentação dos
corais das escolas; Edson Tavares de Souza,
localizada na Ilha dos Bentos em Vila Velha, Espírito
Santo, cuja Diretora é a Srª Ângela e possui setenta
alunos formando o coral; da Escola “ Ernani Sousa”,
do Bairro divino São Lourenço, Vila Velha, Espírito

Santo, cuja diretora é a Srª Creuza Ribeiro, com
cinqüenta alunos no coral; Escola Naydes Brandão,
Glória, Vila Velha, Espírito Santo, cuja diretora é a
Srª Cláudia Brito, com quarenta e cinco crianças
compondo o coral; Escola Pedro Herkenhoff,
Cobilândia, Vila Velha, Espírito Santo, cuja diretora é
a Srª Dorimar Meira de Souza, com cinqüenta alunos
compondo o coral.

O SR. SANDRO S. GOMES – (Sem
revisão do orador) - O Projeto Música na Escola
nasceu há dois anos, na escola Ernani Souza, no
bairro Divino Espírito Santo, cuja diretora é a Srª
Creuza Ribeiro. Após algumas apresentações em
alguns locais culturais da nossa Grande Vitória surgiu
o interesse de então nascer o Coral de Pedro
Herkenhoff de Cobilândia, cuja diretora é a Srª
Dorimar Meira de Souza, assim tudo começou.

Hoje temos, também, o Edson Tavares com
início há três meses, e o Naydes Brandão da Glória.

Convido alguns alunos da Escola Silvio
Rocio, cuja Diretora é a Srª Noemi Pereira Souza, que
se encontra presente juntamente com os alunos para
participar dessa homenagem.

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Convido a Diretora Noemi Pereira de Souza
para compor a Mesa. (Pausa).

(A convidada passa a compor a
Mesa).

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) - Pediria a todas as crianças, que fazem parte da
Cantata de Natal, representando o presépio, as
crianças dos corais, que prestassem bastante atenção,
que fizessem silêncio para que possamos ter uma bela
apresentação. A sociedade capixaba está hoje vendo ,
através da TV Assembléia, ao vivo - e pedirei que
esta sessão seja reproduzida por mais três vezes - a
atuação de vocês. Então, mostrem que ser de escola
pública não é demérito, é mérito. E ser cooperativa é
mérito. Portanto, façam bonito. As pessoas estão
esperando isso de vocês.

O SR. SANDRO GOMES – As músicas a
serem entoadas são: “Amizade”, “O Natal Existe” e
“Então é Natal”.

(Os Corais se apresentam)

O SR. SANDRO GOMES – (Sem revisão
do orador) – Como músico capixaba que há vinte e
nove anos nasci em Porto de Santana e pegava
caranguejo quando era menino, fico totalmente
realizado com este projeto.
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Espero que um dia o lugar onde moro possa
ter, também, esses projetos onde fui abraçado com
muito carinho por todas as Diretoras da rede estadual
e também do Município de Vila Velha.

Muito obrigado, Srª Deputada Janete de Sá,
por mais uma oportunidade. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – O nosso Maestro que é um homem que veio lá
das nossas raízes, também sou de Itaquari.

Várias pessoas que estão presentes, são das
regiões mais humildes, da periferia da Grande
Vitória, até se emocionaram, quando se lembram da
sua vida humilde e de tão precária que para
sobreviver precisa pegar caranguejo, e hoje, está aqui,
trazendo luz, trazendo esperança no coração de
nossas crianças, que são o nosso futuro, e se não
cuidarmos delas, então, a violência vai crescer, a
marginalidade vai crescer, porque só tem
crescimento, só tem liberdade onde tem o exercício
pleno da cidadania, e cidadania é isto.

Obrigado meninos e meninas, obrigado Srs.
Professores, Sras. Professoras, Sras. Diretoras, Srs.
Educadores, Srs. Profissionais do Ensino que estão
conosco prestigiando esta Cantata de Natal. (Pausa).

Concedo a palavra ao Maestro Sr. Elier
Santana Scárdua para fazer um relato breve da
apresentação da Orquestra dos Alunos da Escola
Talma Sarmento de Miranda.

O SR. ELIER SANTANA SCÁRDUA -
(Sem revisão do orador) - Boa noite a todos. A
Banda Marcial Talma Sarmento de Miranda foi
fundada no ano de 1978 e pertence à rede pública. É
uma entidade mantida pela Prefeitura Municipal de
Cariacica.

Nesses vinte e seis anos a banda recebeu,
com muita honra, o título de vice-campeã nacional,
em Bragança Paulista; no ano seguinte fomos
campeões. Em 1984 ela foi bi-campeã, na cidade de
Moganguá, Santos; e fizemos algumas participações
especiais em Pernambuco, em Minas Gerais. A
Orquestra nasceu da Banda Marcial e foi fundada no
mês de abril deste ano.

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) - Obrigada Maestro. O Maestro Elier Santana
Scárdua, fará a apresentação de duas músicas.

(A Orquestra formada por
Alunos da Escola “Talma
Sarmento de Miranda, regida
pelo Maestro Elier Santana
Scárdua, faz a apresentação das
músicas: Dancing Days e Blue
Moon).

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Agradecemos ao maestro e à orquestra do
Colégio Talma Sarmento de Miranda.

Gostaríamos de falar algumas palavras sobre
o que significa este momento para nós, sobre o que
significa o natal, sobre a necessidade de paz.

Em seguida, ouviremos novamente essas
melodias tão maravilhosas que são tocadas e cantadas
por vocês, que com apenas um pouco de treinamento,
com alguns instrumentos na mão, com a vontade
política de um estado, de um município, de um bairro,
de um professor dedicado e de diretores que fazem a
diferença nesta Cantata de Natal.

Pedimos licença aos integrantes da Mesa,
para proferirmos o nosso pronunciamento. Antes,
porém, gostaríamos de agradecer à Diretora do
Colégio Eliezer Batista, Srª. Nerlan Bastos Bandeira,
que mandou uma mensagem para nós. Infelizmente
S.Sª. não pode estar conosco nesta noite. Pedimos a
Srª. Ada Cunha Xavier que leia a mensagem.

A SRA. ADA CUNHA XAVIER – Diz a
mensagem:

“ Janete.
Como gostaria de estar aí

neste momento, mas, infelizmente,
por motivo alheio a minha vontade
não posso.

Agradeço a você por mais
esta oportunidade de apresentação
da nossa Cantata de Natal, por
tantas palavras e gestos carinhosos
que trazem sempre esperança e
confiança no amanhã...

...Porque você não mede
esforços para ir em busca de
soluções, independente das
dificuldade ou do que os outros
possam dizer.

Você é assim: pessoa
determinada, que demonstra uma
bravura incrível e grande
determinação.

Eu e o Colégio Eliezer
Batista achamos você o máximo!

Na oportunidade, desejo
um Natal de paz, amor, trazendo um
Ano Novo cheio de esperança para
todos.

Nerlan Bastos Bandeira
03/12/2004”

A SRA. PRESIDENTE - (JANETE DE
SÁ) – Obrigada Ada, obrigada Nerlan, obrigada pelo
carinho do Colégio Eliezer Batista. Recebemos agora
a mensagem e não sabíamos que era esta; parece até
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uma apologia pessoal. Agradecemos e não daremos
uma de grande humildade, porque ficamos muito feliz
em recebê-la. É isto que nos faz continuar firmes na
luta, batalhando, porque ainda temos credibilidade de
pessoas como a Sra. Nerlan Bastos Bandeira. (Pausa)

Daremos início a nossa fala desejando boa-
noite a todos os presentes, aos membros da Mesa
composta pelo Presidente do Sindicato dos
Rodoviários, aos diretores de várias escolas públicas
estaduais, à representante do Colégio Eliezer Batista,
que hoje é uma cooperativa, aos pais e representantes
dos alunos, aos nosso representantes de gabinete, à
Dra. Ivone Vilanova e, especialmente, a todas as
crianças e adolescentes que estão fazendo a diferença
na noite de hoje, nesta belíssima Cantata de Natal.

Leremos o nosso discurso para não nos
perdermos e, ao final, faremos um relato pessoal.

Hoje, vou emprestar minha voz, minha boca
e minha privilegiada posição de Presidente desta
Sessão Especial para reproduzir uma profunda
reflexão do teólogo Leonardo Boff a respeito do
Natal.

Após ter lido suas belas e profundas
palavras, convenci-me de que muito pouco teria a
acrescentar sobre o espírito que invade a todos nesta
noite e, em especial a minha pessoa.

Peço às crianças presentes um pouquinho de
silêncio, pois o que iremos dizer é muito importante
para todos vocês. Não temos dúvida de que o nosso
futuro está nas mãos de vocês. Só estamos fazendo a
nossa parte, mas a de vocês é grandiosíssima, mas,
ainda tem muito a ser feito, para se mudar, para que
posamos comemorar realmente o Natal.

Reflitamos, pois, em conjunto, a partir do
texto de Leonardo Boff, que diz assim:

“Que Natal podemos celebrar sob o
abatimento que esse estabeleceu nas
consciências humanas devido ao
terrorismo fundamentalista e ao
terrorismo da guerra que o Ocidente
leva ao Afeganistão? Não será o
Natal do lirismo tradicional,
reforçado pela propaganda
comercial. Será outro, mas, quem
sabe, mais próximo do Natal
histórico do Filho de Deus nascido
em terra dos atuais palestinos em
Belém.

Jesus nasceu fora de casa,
entre animais, numa manjedoura,
porque não havia lugar para sua
família na estalagem. O evangelista
João diz com infinita tristeza: ‘Veio
para o que era seu e os seus não o
receberam’. Desde o início está
definida sua missão: estar do lado

dos que não têm terra, teto, lugar
social. A eles dirige primeiramente
sua mensagem. Identifica-se com
eles, como se diz na parábola do
juízo final. Do ventre dos pobres,
Jesus continua nascendo, o
libertador das gentes. Eles são a
manjedoura onde ele repousa
permanentemente. Eles possuem
muitos rostos ontem e hoje.

Em nosso País são milhões
de crianças abandonadas. São 52
milhões que passam fome. São os
sofredores de rua, os pivetes que
sobrevivem de pequenos furtos. São
as milhões de meninas que se
prostituem para ajudar em casa. São
cerca de 42 milhões de negros que
carregam no corpo e na alma o
estigma da discriminação. São os
sobreviventes indígenas expulsos
das terras que sempre foram suas.
São os milhões de sem-terra e sem-
teto que, como Abraãos, andam por
aí errantes em busca de terra para
morar e trabalhar. São os operários
empobrecidos, explorados por
sistema do capital a preço de uma
Carteira de Trabalho assinada e dos
parcos benefícios da Previdência
Social.

São todos esses, tidos por
zeros econômicos, os esquecidos de
nossa memória nacional, que são os
irmãos e as irmãs mais humildes do
Filho de Deus, encarnado em nossa
miséria. Eles gritam: ‘Queremos
viver! Queremos ser gente! Nós
também somos filhos e filhas de
Deus! Até quando, Senhor, até
quando nos fazes esperar a tua
vinda e com ela a tua justiça, a tua
ternura, a tua paz?

No Natal esse lamento
lancinante foi escutado. Deus deixa
a sua luz e seu mistério sacrossanto
e vem morar no meio dos
humilhados e ofendidos. Fez-se
criança que choraminga entre o boi
e o asno. E lhes faz entender:
‘Vocês são meus irmãos e irmãs,
filhos e filhas do Pai querido. Quero
ser para vocês o Emanuel, o Deus
conosco. Eu lhes enxugarei todas as
lágrimas dos olhos. Serei a vida e o
direito que buscam. Meu nome é
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Jesus Cristo, o Deus Libertador,
alegria para todo o povo’.

Passei por Belém de Judá e
ouvi um sussurro terno. Era a voz
de Maria embalando o filhinho:
‘Sol, meu filho, como posso cobrir-
te de panos? Como vou amamentar-
te, tu, que nutre a toda criatura?’ E
José, perplexo, exclamava: ‘Como
pode? Como ter forma de criança
aquele que deu forma a todos os
seres? Como pode fazer-se pequeno
na Terra quem é grande no Céu?
Como pode o estábulo conter aquele
que contém todo o universo? Como
podem seus bracinhos estarem
enfaixados se seu braço governa a
Terra e o Céu? Como pode?’

Eis que apareceram no
Presépio a bondade e o amor
humanitário de nosso Deus. Agora,
não se trata mais do Deus de quem
se dizia: grande é o nosso Deus,
infinito é o seu poder. Agora vale:
Pequeno é nosso Deus, infinito é o
seu amor. Ele não temeu a matéria.
Revestiu-se dela. Não receou a
condição humana, por vezes trágica
e sob muitos aspectos, absurda.
Entrou inteiro nela para nunca mais
sair dela. Por isso, apenas das
tribulações e angústias do tempo
presente, podemos ainda celebrar,
reunir a família, tomar a ceia e
trocarmos presente. Para milhares,
por causa da Ação da Cidadania e
do Natal sem Fome, haverá comida
na mesa e alegria nos olhos.

Irmãos e irmãs, nesse dia
olhemos para nossos morros, para
nossos pobres na rua. Olhemos
fundo: eles estão grávidos de Jesus
Cristo. Ele suplica nascer de novo
mediante nossa solidariedade,
compaixão e fraternura.

De nada vale Jesus nascer
em Belém

Se não nascer em ti de
novo.

Não o busques no além.
Faça-o nascer do povo.”

São essas as belíssimas e comoventes
palavras de Leonardo Boff as quais faço nesta Sessão
Especial minhas próprias palavras.

Se seguirmos bem essa mensagem,
saberemos, sim, construir a paz fundada na justiça.

E esta Cantata de Natal que todos os anos,
desde que entramos nesta Casa, fazemos questão de
apresentar, demos início com o Colégio Eliezer
Batista e hoje temos várias escolas conosco.
Certamente, no próximo ano, teremos mais escolas,
pois esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o de
construir a cidadania, de fortalecer a solidariedade, é
de não apenas trazer o pão e o alimento para a criança
pobre, aquela que não tem oportunidade, apenas no
dia de Natal. Faremos isso no dia de Natal, mas não
dormiremos em paz enquanto existir uma criança, um
idoso, um cidadão brasileiro com fome neste País.
Lutaremos para que esta campanha, essa distribuição
e o alimento na mesa de cada brasileiro não se dê
apenas no Natal ou no Ano Novo, mas, em todos os
trezentos e sessenta e cinco dias do ano em nossa
vida.

Parabéns a todos que estão presentes neste
Plenário. Temos a certeza de que o futuro está aqui.
Acreditamos no futuro e plantamos hoje o presente
para colhermos bons frutos. Acreditamos meninos,
meninas e adolescentes, que mudaremos esta história
e as regras do jogo com vocês.

Neste dia de hoje, em conjunto com o
Presidente do Sindicato dos Ferroviários e
trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce que
somos, tivemos em um grande movimento na frente
da Companhia, das 05h30 min às 09h30mim.
Fizemos um movimento de repúdio à atitude da
Companhia Vale do Rio Doce, que este ano terá um
lucro de seis bilhões de reais e, até esse momento,
não distribuiu este lucro produzido pelos
trabalhadores ferroviários, que na Companhia Vale do
Rio Doce trabalham dia e noite para construir essa
empresa junto com seus colegas de empreiteiras,
metalúrgicos da construção civil.

Estivemos lá, porque o que é devido aos
trabalhadores tem que ser pago. Se nós que lideramos
aquele movimento, eu e o companheiro João Batista,
que preside o Sindicato dos Ferroviários e que temos
a credibilidade desta categoria, não estivermos na
frente, lutando, não vem aquilo que é de direito do
trabalhador.

Estivemos lá e paralisamos todas as
atividades da empresa por quatro horas. E recebemos
na tarde de hoje – estivemos lá pela manhã - uma
resposta do Diretor de Recursos Humanos daquela
Companhia, dizendo que quer conversar com a
Direção do Sindicato e com esta Deputada, para ver
os caminhos para se resolver o problema do
pagamento da participação nos lucros e nos
resultados, parcela devida aos trabalhadores, na
primeira quinzena de dezembro. É o que queremos. E
da ordem de dois salários e meio por trabalhador,
porque é o merecemos. Aliás, merecemos muito mais.
Mas precisamos desta antecipação e fazemos jus por
tê-la. Porque a CVRD não chegaria ao patamar que
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chegou como uma das maiores mineradoras do
mundo se não fossem os seus trabalhadores, pais e
mães de muitas crianças que estão aqui hoje
pertencentes ao Colégio Eliezer Batista e de outras
crianças que hoje se encontram na rede pública.

Dividimos essa conquista com vocês.
Falamos isso porque é fruto da manifestação que foi
feita. Nesta papel só conta o nome da metade das
pessoas que estavam lá porque não coube o nome de
todo mundo. Teríamos que ter umas três páginas
desta para retratar a manifestação que aconteceu,
hoje, em frente à porta da CVRD, que paralisou todas
as atividades da empresa por quatro horas.

Sabem por que paralisou? Para mostrar aos
dirigentes da CVRD que é preciso respeitar o
trabalhador. Estavam nessa paralisação quatro mil
trabalhadores entre empregados ativos da CVRD e
trabalhadores, metalúrgicos de empreiteiras que são
subempregados dentro da empresa e reivindicamos
para que recebam da mesma maneira, os mesmos
valores e que tenha a mesma participação no
resultado dos ferroviários.

Nos desculpem por este aparte, mas
tínhamos de dizer a respeito desse problema que
estamos enfrentando porque essa é uma demonstração
de que construímos o presente para termos um futuro
melhor. Diuturnamente estamos construindo a
cidadania e o presente.

Desde às 5h até este momento estamos junto
de vocês, e o nosso objetivo é que todos possamos ter
dias melhores, possamos construir uma sociedade
mais justa, uma sociedade mais fraterna com
igualdade de oportunidades e onde o trabalhador e a
trabalhadora sejam respeitados, não sejam
discriminados e recebam pelo que trabalharam.

Essa nossa mensagem, uma mensagem de
luz, de paz e terminamos pedindo a Deus que
continue nos iluminando, que continue nos
fortalecendo e para termos cada vez mais esperança
de que é possível construir uma sociedade mais justa,
mais fraterna e mais solidária a todos nós.

Que tenhamos um bom Natal de muita luz e
de muita paz. Muito obrigada! (Muito bem!)

Pedimos ao Maestro Elier Santana Scárdua,
neste momento comandando a apresentação da
Orquestra dos alunos da Escola “Talma Sarmento de
Miranda”, que faça as duas últimas apresentações.

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Agradeço de coração a presença da Orquestra
da Escola “Talma Sarmento Miranda”, que acabou de
fazer a sua apresentação, regida pelo Maestro Elier
Santana.

Agradeço também à diretora Ada Cunha
Xavier e o coral dos alunos e o Presépio de Natal do
Colégio Elieser Batista, que veio aqui para
representar a nossa diretora Nerlan Bastos Bandeira.

Também agradeço de coração à Diretora
Ângela e seus alunos e do Coral da Escola Edson
Tavares; à diretora Cláudia Brinco e seus alunos,
através do Coral da Escola Naides Brandão; à diretora
Dorimar Meira de Souza e alunos do Colégio Pedro
Herkenhoff; à diretora Creuza Ribeiro e alunos do
Colégio Ernane de Souza; aos alunos da Escola Sílvio
Roccio e de sua diretora Noemi Pereira de Souza. Foi
a surpresa da noite. Obrigada pela surpresa por sua
escola estar também nesse projeto. A Senhora já está
convidada para o ano que vem juntamente com todas
que estão aqui.

Também agradeço aos Maestros Sandro
Gomes e Elier Santana Scárdua, à Maestrina e
Professora Gabriela, a todos os pais e representantes
de alunos, a todos os presentes.

Agradeço de coração também a todos os
servidores desta Casa que nos auxiliaram para que
esta sessão acontecesse com tamanho brilhantismo,
em especial a nossa equipe de gabinete, do gabinete
402, através da Márcia, da Janine e de todas as outras
companheiras e companheiros que deram a sua
parcela de contribuição, ajudando-as a fazer com que
tivéssemos êxito nesta sessão.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs.
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual
designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Ordem do Dia: Discussão única, em regime

de urgência, do Projeto de Resolução n° 316/2004.
Discussão única, em regime de urgência, do Projeto
de Lei Complementar nº 33/2004 e do Projeto de Lei
nº 326/2004. Discussão única, em regime de urgência,
na forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei Complementar n.° 015/2004,
312/2004, 027/2004, 314/2004, 310/2004, 320/2004,
80/2004, 202/2004 e do Projeto de Decreto
Legislativo nº 299/2004. Discussão única do veto
total aposto ao Projeto de Lei nº 175/2004. Discussão
única do Projeto de Resolução nº 197/2004.
Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei n°
313/2004 e 309/2004. Discussão especial, em 1ª
sessão, do Projeto de Lei nº 328/2004, 329/2004,
330/2004, 331/2004, do Projeto de Lei Complementar
nº 32/2004, do Projeto de Lei nº 321/2004, 304/2004,
305/2004, 307/2004, 324/2004.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte horas e
quarenta e cinco minutos.
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº13/2004

Estabelece a anuência da Assembléia
Legislativa na majoração das tarifas cobradas no
TRANSCOL e na modificação da composição do
Conselho Tarifário.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º O artigo 227 da Constituição
Estadual passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

“Art. 227.(...)
§ 2º A majoração das

tarifas do transporte coletivo
intermunicipal urbano da Grande
Vitória somente poderá ser cobrada
dos usuários se estabelecida por lei
específica.

§ 3º O Conselho Tarifário
sofrerá alterações em sua
composição, atendendo indicações
dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, estabelecidas em Lei
específica”.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de
2004

EUCLÉRIO SAMPAIO – PMN
RUDINHO DE SOUZA
JOSÉ ESMERALDO

ROBSON VAILLANT
CABO ELSON

DÉLIO IGLÉSIAS
GEOVANI SILVA

HERALDO MUSSO
EDSON VARGAS

REGINALDO ALMEIDA

JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Emenda
Constitucional tem por objetivo estabelecer a
anuência da Assembléia Legislativa na majoração das

tarifas cobradas no TRANSCOL, bem como
promover alterações na composição do Conselho
Tarifário Coletivo Urbano da Grande Vitória,
mediante lei, no sentido de democratiza-lo, obtendo
uma melhor fiscalização.

A implementação da medida se faz através
do acréscimo de parágrafos no art. 227 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 227. (...)
§ 2º A majoração das tarifas do
transporte coletivo intermunicipal
urbano da Grande Vitória
somente poderá ser cobrada dos
usuários se estabelecida por lei
específica.
§ 3º O Conselho Tarifário sofrerá
alterações em sua composição,
atendendo indicações dos Poderes
Executivo, Legislativo e
Judiciário, estabelecidas em Lei
específica”.

Justifica-se sua propositura em virtude de a
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela
Resolução nº 2.077, com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades nos contratos de concessão
do sistema TRANSCOL, constatar a necessidade da
tarifa do referido sistema de transporte coletivo passar
pelo crivo dessa augusta Casa de Leis, bem como
modificar sistematicamente a composição do
Conselho tarifário, democratizando-o e aumentando a
fiscalização de todo complexo que envolve o aumento
de tarifas.

Desta forma, apresentamos a presente
Proposta de Emenda à Carta Magna Estadual para
estudo e apreciação dos nobres pares.

PROJETO DE LEI N.º 332/2004

Dispõe sobre a
obrigatoriedade de impressão do
número do Disque Denuncia nas
sacolas dos hipermercados,
supermercados, armazéns, quilões,
padarias, distribuidoras, farmácias e
drogarias no Estado do Espírito
Santo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:

Art. 1º Os supermercados, hipermercados,
armazéns, quilões, padarias, farmácias e drogarias,
que atuam com sede e filial no Estado do Espírito
Santo ficam obrigados a assegurar em suas
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embalagens, o número 0800 – 283 9944, em tamanho
mínimo de caixa 36, do serviço do DISQUE-
DENÚNCIA do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O Estado promoverá ampla
divulgação do número de telefone do Serviço do
Disque Denuncia.

Art. 3º É assegurado aos estabelecimentos
descritos no artigo primeiro, o prazo de seis meses
para adequação da presente Lei.

Art. 4º O descumprimento da presente lei
acarretará ao estabelecimento infrator ao pagamento
de multa no valor de 1000 VRTE que será
integralmente revertido para a manutenção e custeio
da Central do Disque Denúncia.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará
esta Lei, no que couber, em 60 dias a contar de sua
publicação.

Art. 6º Esta lei entra em vigor em 60 dias
após a datas de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
PRESIDENTE

ANSELMO TOSE
1º SECRETÁRIO

PAULO FOLETTO
2º SECRETÁRIO

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por finalidade
popularizar e tornar acessível o número do serviço do
Disque Denúncia do Estado do Espírito Santo.

Vale ressaltar que a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo – SESP-ES
apresentou no início do mês de maio novos índices
que comprovam um decréscimo dos níveis de
violência e óbitos na maioria dos municípios que
compõem a Região Metropolitana de Vitória.
Exceção apenas do município de Vitória que se
manteve inalterado.

Um dos fatores que contribuiu,
significativamente para a melhoria desses índices
além de outros foi à participação da sociedade por
intermédio das denúncias registradas junto a Central
do Disque Denúncia.

Razão pela qual julgamos ser oportuna a
divulgação maciça deste telefone uma vez que quem
custeia a gerencia a captação das denúncias trata-se
da Organização Não Governamental E. S. Unido
Contra o Crime – ESUCC e suas receitas provém
integralmente das organizações e instituições da
iniciativa privada e da sociedade civil.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
PRESIDENTE

ANSELMO TOSE
1º SECRETÁRIO

PAULO FOLETTO
2º SECRETÁRIO

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DA MESA

ATO Nº 3.007

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, IGOR NOGUEIRA FAUSTINI,
do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.12.2004,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 045275 –0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.008

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, SEBASTIÃO SFALSIN DO
NASCIMENTO, do cargo em comissão de  Agente
de  Gabinete de Representação Parlamentar, código
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045275-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.009

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, CARLOS ROBERTO NEVES
CALIARI, do cargo em comissão de Técnico Sênior
de  Gabinete de Representação Parlamentar, código
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
do gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045275-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.010

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, JEREMIAS ANTONIO BALDI,
do cargo em comissão de Agente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código AGRP, da

Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.12.2004,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 045275-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.011

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, JEREMIAS ANTONIO BALDI, para exercer
o cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete
de Representação Parlamentar, código TSGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.12.2004, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 045277-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.012

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 ROBERTO NEVES CALIARI,
para exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045277-0.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.013

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, RENATO FERREIRA DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Motorista de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
no gabinete do  Deputado  Heraldo Musso, a partir
de 01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045277-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.014

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, LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS,
para exercer o cargo em comissão de Agente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado Heraldo Musso,  a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045277-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 3.015

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, SANDRO COSTA BARBOSA, do
cargo em comissão de  Motorista de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código MGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Marcelo Santos, a partir de 01.12.2004,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 045328-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.016

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, SANDRO COSTA BARBOSA, para exercer
o cargo em comissão de Técnico Júnior de  Gabinete
de Representação Parlamentar, código TJGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa,  no gabinete
do  Deputado  Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045328-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário
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ATO N º 3.017

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, SONIA MARIA BARROS
ESCHER, do cargo em comissão de  Técnico Júnior
de  Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045329-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.018

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, SONIA MARIA BARROS ESCHER, para
exercer o cargo em comissão de Coordenador Geral
de  Gabinete de Representação Parlamentar, código
CGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
no gabinete do  Deputado  Marcelo Santos, a partir
de  01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045329-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.019

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, JEAN CARLOS COUTINHO, do
cargo em comissão de  Técnico Sênior de  Gabinete
de Representação Parlamentar, código TSGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Marcelo Santos, a partir de 01.12.2004,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 045325-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.020

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, JEAN CARLOS COUTINHO, para exercer
o cargo em comissão de Assistente de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa,  no gabinete
do  Deputado  Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045325-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.021

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, DILSON STORCH DE
ALMEIDA, do cargo em comissão de  Auxiliar de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
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AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
do gabinete do Deputado Délio Iglésias, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045279-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.022

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, JAQUELINE DAUNAS FELIX, para
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de
Gabinete  de Representação Parlamentar, código
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
no gabinete do Deputado Délio Iglésias, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045279-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 3.023

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, MANOEL MARTINS PÁDUA,
do cargo em comissão de  Assistente de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Marcelo Santos, a partir de 01.12.2004,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 045327-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.024

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, MANOEL MARTINS PÁDUA, para exercer
o cargo em comissão de Motorista de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código MGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa,  no gabinete
do  Deputado  Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045327-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 3.025

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, IRACI VIEIRA SESANA, do
cargo em comissão de  Coordenador Geral de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
CGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
do gabinete do Deputado Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045326-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.
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CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.026

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, IRACI VIEIRA SESANA, para exercer o
cargo em comissão de Técnico Sênior de  Gabinete
de Representação Parlamentar, código TSGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa,  no gabinete
do  Deputado  Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045326-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.027

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, WANDERLEY GREGÓRIO, para exercer o
cargo em comissão de Auxiliar de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código AXGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa,  no gabinete
do  Deputado  Marcelo Santos, a partir de
01.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045324-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário
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