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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA
SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2004.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE

À HORA REGIMENTAL
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
ANSELMO TOSE, CABO ELSON, CARLOS
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO,
CLAUDIO VEREZA, EDSON VARGAS,
FÁTIMA COUZI, GILSON AMARO, GILSON
GOMES, HELDER SALOMÃO, HERALDO
MUSSO, JOSÉ ESMERALDO, MARCELO
SANTOS, MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS, PAULO FOLETTO,
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA,
SÉRGIO BORGES E SUELI VIDIGAL. (20)

DEIXANDO DE COMPARECER OS
SRS. DEPUTADOS BRICE BRAGATO,
CLÁUDIO THIAGO, DÉLIO IGLESIAS,
EUCLÉRIO SAMPAIO, GEOVANI SILVA,
JANETE DE SÁ, JOSÉ TASSO DE ANDRADE,
LUIZ CARLOS MOREIRA, REGINALDO
ALMEIDA E ZÉ RAMOS. (10)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Havendo número legal e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a sessão.

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

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

(O Sr. Paulo Foletto lê Salmo 23;
1)

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

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

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

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº
246/2004, da Deputada Janete de Sá, justificando sua
ausência à sessão ordinária do dia 07 deste.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Justificada a ausência, à Secretaria.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº
189/2004, do Deputado Sérgio Borges, justificando
sua ausência à sessão ordinária do dia 06 deste.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Justificada a ausência, à Secretaria.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE SEGURANÇA

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2004.

OF. CSEG. N° 163

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V. Exa. relatório dos trabalhos desta
Comissão, referente ao mês de novembro de 2004,
conforme Art. 57, Inciso XVI, do Regimento Interno
desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

Deputado CABO ELSON
Presidente da Comissão de Segurança

Exmo. Sr.
Deputado CLAUDIO VEREZA
Presidente da ALES

COMISSÃO DE SEGURANÇA

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2004

MEMBROS DA COMISSÃO:

EFETIVOS:

DEPUTADO CABO ELSON
(PRESIDENTE)



6316 – Diário do Poder Legislativo                                                    Vitória-ES, sexta-feira, 10 de dezembro de 2004

DEPUTADO MARCELO SANTOS
(VICE-PRESIDENTE)

DEPUTADO ROBSON VAILLANT
DEPUTADO GILSON GOMES
DEPUTADO RUDINHO DE SOUZA

SUPLENTES:

DEPUTADO GEOVANI SILVA
DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO
DEPUTADO REGINALDO ALMEIDA
DEPUTADO ZÉ RAMOS
DEPUTADO MARCOS GAZZANI

DIRETOR DA DIRETORIA DAS COMISSÕES –
DLCPT

MARCELO SIANO LIMA

RESUMO DAS ATIVIDADES
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA – MÊS DE

NOVEMBRO DE 2004

REUNIÕES REALIZADAS
REUNIÃO ORDINÁRIA 01
REUNIÃO ORDINÁRIA –
VISITA

---

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ---
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
– VISITA

---

TOTAL 01
MATÉRIAS RELATADAS

PELA APROVAÇÃO 01
PELA REJEIÇÃO ---
ENCAMINHAMENTO EM
REGIME DE URGÊNCIA

01

TOTAL 01
EXPEDIENTES

OFÍCIOS RECEBIDOS 03
OFÍCIOS EXPEDIDOS 02
REQUERIMENTOS
EXPEDIDOS

---

REQUERIMENTO RECEBIDOS ---
TOTAL 05

DOCUMENTOS
RECEBIDOS EXPEDIDOS
TOTAL = 03 TOTAL = 02

CONTROLE DE FREQÜÊNCIA DOS
DEPUTADOS – NOVEMBRO/2004

NÚMERO DE REUNIÃO 16ª REUNIÃO
ORDINÁRIA

DATA 24/11/2004
MEMBROS EFETIVOS

DEPUTADO
CABO ELSON

(PRESIDENTE)
P

DEPUTADO
MARCELO SANTOS
(VICE-PRESIDENTE)

F

DEPUTADO
ROBSON VAILLANT P

DEPUTADO
GILSON GOMES F

DEPUTADO
RUDINHO DE SOUZA P

MEMBROS SUPLENTES
DEPUTADO

GEOVANI SILVA F
DEPUTADO

EUCLÉRIO SAMPAIO P
DEPUTADO

REGINALDO ALMEIDA F
DEPUTADO
ZÉ RAMOS F
DEPUTADO

MARCOS GAZZANI F
P = PRESENÇA F = FALTA
FJ = FALTA JUSTIFICADA

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Ciente. Publique-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Comunicado
n° 1254/2004, do Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, comunicando
liberação de recursos financeiros, destinados ao
programa “Fundamental” e ao programa “Jovens e
Adultos”.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de
Educação.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional

Vitória, 02 de dezembro de 2004.

OF/MP/CEAF/N° 2267

Referência: Comunica que assumiu a direção do
CEAF.
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Senhor Presidente,

Pelo presente, cumpre-me comunicar a Vossa
Excelência que, pelo ATO N° 1.018, de 25 de
outubro de 2004, do Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça, publicado no DO-ES do
dia 29/10/04, fui indicado para assumir, a partir do
dia 25 de outubro de 2004, a função de Dirigente do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional –
CEAF.

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência,
sirvo-me da oportunidade para renovar protestos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

SÉRGIO DÁRIO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA/DIRIGENTE DO
CEAF/MPES

EXMO. SR
DR. CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO – ALES.

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Presidente,
no Ofício nº 2267/2004, que trata da comunicação da
indicação do Procurador de Justiça, Dirigente do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o
indicado é o Dr. Sérgio Dário Machado.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Ciente. Cumprimente-se. Arquive-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício s/n° /
2004, do Presidente da Associação das Igrejas
Batistas do Município da Serra

Avenida Santos Dumont, 120/B – Parque
Residencial Laranjeiras

Telefone: 9966.1204 – Gideão – Presidente

Serra, 06 de dezembro de 2004.

Ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo
DD Deputado Estadual Claudio Vereza

NESTA

A Associação das Igrejas Batistas do
Município da Serra –ABS, vem mui
respeitosamente parabenizar os trabalhos da
Assembléia Legislativa de nosso Estado, e rogar a
Deus que dê proteção e iluminação frente a esta árdua

missão política em nosso Estado. O objetivo desta
carta é também dizer ao DD Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
que estamos reestruturando a ABS para que tenhamos
na Serra um trabalho Batista mais atuante e além de
responsabilidade espiritual voltarmos ainda mais
para as questões sociais das quais o evangelho não
pode se omitir. Estamos programando para os dias 8,
9 10 e 11 de dezembro um “grande evento” alusivo
ao “DIA DA BÍBLIA” e a “PROCLAMAÇÃO DO
EVANGELHO”; que com certeza promoverão a
PAZ no nosso município. Segue em anexo toda
programação e cartazes do evento. Teremos
ineditamente na Serra a leitura da Bíblia em voz alta
ininterruptamente em público (Ao lado do Laranjeiras
Shopping) - abertura no dia 8 (quarta-feira às 20h)
na qual a presença do Presidente da Assembléia e
Deputado Estadual é indispensável e de TODOS OS
DEMAIS DEPUTADOS ESTADUAIS. Convidamos
também o Presidente da Assembléia para fazer
parte da leitura inicial da Bíblia dando início a
maratona bíblica. No Sábado teremos uma corrida
olímpica (atletas carregando a tocha olímpica
simbolizando a Proclamação do Evangelho) saindo da
Serra-sede, pegando a BR-101, contornando no
Vitória Apart e dirigindo-se à Laranjeiras, local do
evento – onde será acessa a pira olímpica. No
Sábado à noite 19h30 será o encerramento na rua ao
lado do Laranjeiras Shopping com uma grande
Concentração. A presença do DD Presidente e
Deputado Estadual bem como toda a bancada e
familiares são indispensáveis. Neste sentido estamos
convidando todas as autoridades de nosso município
para estarem conosco neste evento.

Segue em anexo Programação, cartazes e cartas
enviadas aos órgãos responsáveis.

Saudações.

Gideão Enrique Svensson
Presidente da Associação das Igrejas Batistas do

Município da Serra – ABS

Endereço do Presidente:
Rua dos Rouxinóis, 05 – Quadra 16
Cep – 29.160-210
Eurico Salles – Serra – Espírito Santo
Telefone contato – (27) 9966.1204

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Ciente. Agradaça-se. Arquive-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR
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Vitória, 07 de dezembro de 2004.

Mensagem N° 245/2004

Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o incluso Projeto de Lei que objetiva
instituir a Carta Patente a ser conferida aos oficiais do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo, a exemplo do que já existe na Polícia Militar,
conforme dispõe a Lei n° 357, de 09 de dezembro de
1950, quando da conquista do primeiro posto de
oficialato.

Trata-se, portanto, de adequação da Lei, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 2° da Lei n°
5455, de 11 de setembro de 1997, que disciplina a
desvinculação do Corpo de Bombeiros Militar da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Como a desvinculação da legislação das duas
entidades já está prevista na lei supracitada, solicito o
empenho dessa Casa na aprovação do presente
Projeto de Lei.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 341/04

Confere Carta Patente aos Oficiais
do Corpo de Bombeiros PM e dá
outras providências.

Art. 1º Ao Militar que, por promoção ou
outra forma prevista em Lei, alcançar o primeiro
posto de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo, o Governador do Estado expedirá
Carta Patente confirmatória do gozo das honras,
direitos, regalias e vantagens inerentes ao posto.

Art. 2º A favor dos atuais oficiais da ativa,
da reserva ou reformados, do Corpo de Bombeiros
Militar, será expedida a Carta Patente a que se refere
o artigo 1º.

Art. 3º Na Carta Patente instituída por esta
Lei, serão apostiladas as promoções e as alterações
referentes às vantagens que posteriormente forem
concedidas ao Oficial.

Art. 4º O modelo da Carta Patente referida
nesta Lei será similar ao adotado pelo Governo
Federal para os Oficiais do Exército, consignando em
seu bojo as armas do Estado do Espírito Santo,

conforme dispõe o art. 4º do decreto nº 16.618, de 24
de julho de 1947.

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

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

Relatório

O Projeto de Lei de nº 313/2004, de autoria
da Deputada Estadual, MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS, devidamente publicado no dia 24 de
novembro de 2004, às fls. 32, que tem como objetivo
conceder DECLARAR DE UTILIDADE PÚBLICA à
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO
TRABALHADOR RURAL DO MUNICÍPIO DE
RIO NOVO DO SUL, pessoa jurídica de direito
privado, DE CARÁTER FILANTRÓPICO, com
estatuto devidamente registrado junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul, como prova de pleno
funcionamento declarado pelo Juiz de Direito da
Comarca daquele município, às fls. 21, demonstrativo
financeiro das contas às fls. 22.

A presente matéria fora objeto de exame,
como consta do parecer técnico jurídico, com parecer
favorável pela constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e boa técnica legislativa.

É o relatório

PARECER DO RELATOR

Pode-se garantir com absoluta tranqüilidade,
que o Projeto de Lei 313/04, encontra-se com toda a
documentação exigida pela Lei 7.822/04, preenche os
requisitos regimentais e mantém consistência jurídica
e atende a boa técnica legislativa, não havendo
qualquer anomalia que possa impedir sua tramitação
regimental.

Muito louvável a atitude dos Senhores
Deputados que assinaram o projeto encaminhado pela
Deputada Estadual Mariazinha Vellozo Lucas, o
Projeto de Lei 313/04, é merecedora, a iniciativa da
deputada que abraçou o mencionado projeto, que em
boa hora trouxe à apreciação o nome da importante
Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural
do município de Rio Novo do Sul, para que possa
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receber tão necessária e oportuna lei que a declare de
Utilidade Pública Estadual.

Estando o Projeto de Lei nº 313/04, atende
perfeitamente as exigências da legislação aplicável a
espécie, nada impede que seja Declarada de Utilidade
Pública Estadual a Fundação Médico Assistencial do
Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul. Pelo
contrário, pela importância daquela instituição de
finalidade filantrópica é louvável e muito oportuna à
iniciativa da valiosa Deputada Mariazinha Vellozo
Lucas.

À vista do exposto, opinamos pela adoção do
seguinte:

PARECER 358/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei de n. 313/04,
de iniciativa da nobre e brilhante Deputada Estadual –
Mariazinha Vellozo Lucas.

Sala das Comissões, em 7 de dezembro de
2004.

ZÉ RAMOS – Presidente
REGINALDO ALMEIDA – Relator

EUCLÉRIO SAMPAIO
LUIZ CARLOS MOREIRA

BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei nº 313/2004, de
autoria da Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, que
visa declarar de Utilidade Pública a Fundação Médico
Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do
Sul, publicado no DPL de 24/11/04, tendo recebido
parecer pela sua constitucionalidade na Comissão de
Justiça, Serviço Público e Redação, vindo a esta
Comissão para exame do mérito.

Este é o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 313/2004 tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação
Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Rio
Novo do Sul, que tem se mostrado de grande
importância para a comunidade do município de Rio
Novo do Sul. Os documentos apresentados e

acostados ao processo atendem aos requisitos das
Leis Estaduais.

Justifica-se o propósito do presente em razão
das finalidades da Fundação constantes de seu
Estatuto Social, como a criação e manutenção de
hospitais, destinados ao atendimento de trabalhadores
rurais e seus dependentes; realização de medida
preventiva, desenvolvimento de campanhas com
vistas à educação sanitária, entre outras não menos
relevantes. Há que se salientar, também, que o M.M.
Juiz da Comarca de Rio Novo do Sul firmou
declaração onde fica evidenciado tratar-se de entidade
privada de caráter filantrópico, sem fins lucrativos,
encontrando-se em plena atividade.

Enfim a Fundação Médico Assistencial do
Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul é merecedora
de ser agasalhada por lei estadual, por não haver
sombra de dúvida de que os serviços que vem
prestando são de fato de utilidade pública.

Diante do exposto, cumpre sugerir aos
membros desta Comissão a adoção do seguinte:

PARECER Nº 42/2004

A COMISSÃO DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 313/2004 de
autoria da Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, na
forma do art. 275-A, inciso III do Regimento Interno.

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de
2004.

CARLOS CASTEGLIONE – Presidente e Relator
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS

SÉRGIO BORGES

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – À Secretaria para aguardar possível
recurso.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 315/2004, de autoria do
Deputado Estadual JOSÉ ESMERALDO,
devidamente publicado no dia 24 de novembro de
2004, às fls. 75, tem como objetivo declarar de
utilidade pública a FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com estatuto devidamente registrado no livro 136 fls.
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225/268, 2º Tabelionato da Comarca de Vila Velha,
como prova de pleno funcionamento declarado pelo
Juiz de Direito da Comarca daquele Município, às fls.
21 bem como demonstrativo financeiro das contas às
fls. 22.

A presente matéria fora objeto de exame,
como consta do parecer técnico jurídico, com parecer
favorável pela constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e boa técnica legislativa.

É o relatório

PARECER DO RELATOR

Pode-se garantir com absoluta tranqüilidade,
que o Projeto de Lei 315/04 encontra-se com toda a
documentação exigida pela Lei 7.882/04, preenche os
requisitos regimentais, mantém consistência jurídica e
atende a boa técnica legislativa, não havendo
qualquer anomalia que possa impedir sua tramitação
regimental.

Muito louvável a atitude do Senhor
Deputado Estadual, JOSÉ ESMERALDO que assinou
o presente Projeto de Lei 315/04, que é merecedor da
iniciativa do deputado que abraçou o mencionado
pleito, e em boa hora trouxe à apreciação o nome da
importante Fundação Novo Milênio.

O Projeto de Lei nº 315/04 atende
perfeitamente as exigências da legislação aplicável à
espécie e nada impede que seja declarada de
Utilidade Pública Estadual a FUNDAÇÃO NOVO
MILÊNIO. Pelo contrário, pela importância daquela
instituição de finalidade não econômica, é louvável e
muito oportuna a iniciativa do Deputado Estadual
José Esmeraldo, que reconheceu que será de grande
valia para aquela instituição torná-la de Utilidade
Pública Estadual, para todos os fins de direito e
justiça social.

A vista do exposto, opinamos pela adoção do
seguinte:

PARECER 348/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 315/04, de
iniciativa do Deputado Estadual José Esmeraldo.

Sala das Comissões, em 01 de dezembro de
2004.

ZÉ RAMOS – Presidente e Relator
LUIZ CARLOS MOREIRA

BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei nº 315/2004, de
autoria do Deputado José Esmeraldo, que visa
declarar de utilidade pública a Fundação Novo
Milênio, situada no Município de Vila Velha foi
devidamente publicado no Diário do Poder
Legislativo do dia 24 de novembro de 2004 e recebeu
parecer pela constitucionalidade na Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
tendo vindo a esta Comissão apenas para exame do
mérito.

Este é o relatório.

PARECER DO RELATOR

Tem o Projeto de Lei nº 315/2004 o objetivo
de declarar, através de lei estadual, como de utilidade
pública a Fundação Novo Milênio, que tem entre as
suas finalidades, a de promover a acessibilidade e a
democratização cultural e educacional.

Dentro da gestão inclusive, a Fundação
Novo Milênio trabalha com Portadores de
Necessidades Especiais e o seu acesso ao ensino
regular, com a terceira idade, com a alfabetização de
adultos, gestão institucional e mantém um sistema
regular de bolsas de estudo em todos os níveis, acima
da cota exigida por lei. Essas ações certamente
ajudam a promover a cidadania e fortalecem as razões
para considerá-la de utilidade pública.

Diante do exposto, cumpre sugerir aos
membros desta Comissão a adoção do seguinte:

PARECER Nº 41/2004

A COMISSÃO DE SAÚDE,
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 315/2004, de
autoria do Deputado José Esmeraldo, na forma do
Art. 275-A-inciso III do Regimento Interno.

Sala das Comissões, em 08 de novembro de
2004.

CARLOS CASTEGLIONE- Presidente e Relator
LUIZ CARLOS MOREIRA

SUELI VIDIGAL

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – À Secretaria para aguardar possível
recurso.

Continua a leitura do Expediente.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

Mensagem de Veto nº 233/04, de autoria do Exmo.
Governador do Estado, vetando totalmente o Projeto
de Lei nº 082/03, de autoria da Exma. Sra.. Deputada
Fátima Couzi, que institui o Dia 19 de Dezembro
como Dia Estadual em Defesa da Doação de Órgãos.

A presente Mensagem de Veto fora protocolada nesta
Casa no dia 30 de novembro de 2004, tendo, portanto,
o Governador obedecido ao prazo constitucional de
15 dias úteis para se pronunciar, tendo em vista que o
Autógrafo fora protocolado na Casa Civil em
11/08/2004.
Foi encaminhada até esta Comissão para Parecer, na
forma do inciso I do artigo 40 do Regimento Interno
desta Casa de Leis.

É o relatório.

PARECER DA RELATORA

A presente Mensagem de Veto Total, de autoria do
Exmo. Governador do Estado, veta totalmente o
Projeto de Lei nº 082/2003, de autoria da Exma. Sra.
Deputada Fátima Couzi, que objetiva instituir o Dia
19 de Dezembro como o Dia Estadual da Doação de
Órgãos.

Salienta o Exmo. Governador, que o veto ao referido
projeto baseia-se na informação prestada pelo
Coordenador de Captação de Órgãos da Secretaria de
Saúde, segundo a qual há uma Política Nacional do
Ministério da Saúde para que todos os esforços nesta
área sejam concentrados no Dia Nacional,
comemorado no dia 27 de setembro.

Argumenta ainda o Governador, que já existe norma
sobre o assunto, qual seja, a Lei nº 4600, que institui
o Dia 12 de dezembro como o dia doador de órgãos.

Ora, assiste razão ao Governador quando veta o
projeto, tendo em vista já haver Leis federal e
Estadual sobre o tema.

Assim, sendo, por impossibilidade jurídica de seu
objeto, somos pela adoção do seguinte Parecer:

PARECER Nº 351/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é

pela MANUTENÇÃO do Veto Total ao Projeto de
Lei nº 82/2003, de autoria da Exma. Sra. Deputada
Fátima Couzi.

ZÉ RAMOS- Presidente
BRICE BRAGATO- Relatora

EUCLÉRIO SAMPAIO
HERALDO MUSSO

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

Mensagem de Veto nº 235/04, de autoria do Exmo.
Governador do Estado, vetando totalmente o Projeto
de Lei nº 517/03, de autoria da Exma. Sra. Deputada
Fátima Couzi, que cria e regulamenta a realização de
concursos literários no âmbito do Poder Executivo.

A presente Mensagem de Veto fora protocolado nesta
Casa no dia 30 de novembro de 2004, tendo,
portando, o Governador obedecido ao prazo
constitucional de 15 dias úteis para se pronunciar,
tendo em vista que o Autógrafo fora protocolado na
Casa Civil no dia 10/11/2004. Foi encaminhada até
esta Comissão para Parecer, na forma do inciso I do
artigo 40 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

É o relatório.

PARECER DA RELATORA

A presente Mensagem de Veto Total, de autoria do
Exmo. Governador do Estado, veta totalmente o
Projeto de Lei nº 517/2003, de autoria da Exma. Sra.
Deputada Fátima Couzi, que objetiva instituir
concursos literários no âmbito do poder Executivo.

Salienta o Exmo. Governador, que o veto ao referido
projeto baseia-se no fato de que a norma almejava
emanar atribuições ao poder Executivo,
especificamente à Secretaria de Estado da Cultura.

Argumenta o governador, baseado no artigo 63,§ Ú,
III e VI, da Constituição estadual que o Projeto
invade a competência privativa do Chefe do
Executivo em iniciar Projetos de Lei que atribuam
funções a seus órgãos.

Ora, assiste razão ao Governador quando veta o
projeto, tendo em vista o vício formal insanável de
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iniciativa que lhe pesa, fazendo com que a futura
Lei entrasse no mundo jurídico de forma
inconstitucional.

Assim, sendo, por impossibilidade jurídica de seu
objeto, somos pela adoção do seguinte Parecer:

PARECER Nº 352/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela MANUTENÇÃO do Veto Total ao Projeto de
Lei nº 517/2003, de autoria da Exma. Sra. Deputada
Fátima Couzi.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2004.

ZÉ RAMOS- Presidente
BRICE BRAGATO- Relatora

HERALDO MUSSO
EUCLÉRIO SAMPAIO

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

Projeto de Lei Ordinária nº. 229/04, de autoria da
Exma. Sra. Deputada SUELI VIDIGAL, visando a
proibir as operadoras de telefonia celular a prestarem
o serviço de bloqueio de identificação de chamada no
âmbito do Estado do Espírito Santo.

A presente proposição protocolada no dia 30 de
Agosto de 2004, tendo sido lida na Sessão Ordinária
do dia 13/09/04, quando recebeu Despacho
Denegatório pelo Presidente desta Casa de Leis, com
base no artigo 136, inciso VIII do Regimento Interno,
por infringência dos artigos 21, XI da Constituição
Federal.

O autor perpetrou recurso, o qual foi deferido e
encaminhado a esta Comissão para análise do r.
Despacho. Esta Comissão se pronunciou pela rejeição
do Despacho, tendo sido o projeto publicado no DPL
do dia 15/09/04 às fls. 3870/3871.

Volta a essa Comissão para análise de
Constitucionalidade.

É O RELATÓRIO.

PARECER DA RELATORA

O Projeto de Lei Ordinária nº. 229/04, sob analise,
destina-se a emitir norma proibitiva as
concessionárias de serviços públicos de telefonia
celular a não realizarem o serviço de bloqueio de
identificação de chamadas, ou seja, a proibição do
serviço do “NÚMERO RESTRITO”.

Quadra ressaltar que processos de Concessão de
Serviços Públicos são de competências privativa do
Poder Executivo, a ele cabe decidir os serviços que
serão postos em regime de concessão, e ao Poder
Legislativo, cabe autorizar o processo através de Lei e
fiscalizá-lo.

Assim, há que nos reportarmos essencialmente ao que
preceitua a Constituição Federal sobre o processo de
concessão de telecomunicações:

“Art. 21. Compete à União:

(...)

XI – explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá
sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais;”

O Projeto em tela, com supracitado, versa sobre
norma pertinente à concessão de serviço público de
telefonia, cuja a competência, como reza a Carta
Maior é do Poder Executivo da União.

A Lei a que se refere o Art. 21, XI da Constituição
Federal, já foi editada pela União, Lei nº 9.472, de 16
de Jlho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador.

Assim cristaliza a Lei Federal sobre
telecomunicações:

“Art. 1º Compete a União, por intermédio do órgão
regulador e nos termos das políticas estabelecidas
pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a
exploração dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros
aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da
execução, comercialização e uso dos serviços e da
implantação e funcionamento de redes de
telecomunicações, bem como da utilização dos
recursos de órbita e espectro de radiofrequencias.”
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Ex-positis, resta claro que a competência para
regulamentar a execução dos serviços públicos de
telefonia postos em concessão cabe à União Federal,
através da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, conforme Art. 8º, da Lei 9.472/97.

“Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de
Telecomunicações, entidade integrante da
Administração Pública Federal indireta, submetida a
regime autárquico especial e vinculada ao Ministério
das Comunicações, com a função de órgão regulador
das telecomunicações, com sede no Distrito Federal,
podendo estabelecer unidades regionais.”

Deste modo, não há que se falar em Projeto de Lei
Estadual visando proibir ou obrigar procedimentos às
Concessionárias de Telefonia, razão pela qual somos
pela adoção do seguinte parecer:

PARECER Nº 353/04

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela
INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE,
ANTIJURIDICIDADE do Projeto de Lei nº 229/04,
de autoria da Exma. Sra. Deputada Sueli Vidigal.

Sala das Comissões, em 07 de dezembro de
2004.

ZÉ RAMOS – Presidente
BRICE BRAGATO – Relatora

HERALDO MUSSO
EUCLÉRIO SAMPAIO – (Contra)

LUIZ CARLOS MOREIRA

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

Projeto de Lei Ordinária nº. 250/04, de autoria do
Exmo. Deputado REGINALDO ALMEIDA, que visa
a obrigar o Poder Executivo a publicar
trimestralmente relatório sobre a Segurança Pública.

A presente proposição foi protocolada no dia
14/10/2004, tendo sido lida na Sessão Ordinária do
dia 18 do mesmo mês e publicada às páginas 5256 e
5257 do DPL do dia 20/10/2004.

Vem a essa Comissão para análise de
Constitucionalidade.

É O RELATÓRIO.

PARECER DA RELATORA

O Projeto de Lei em tela visa obrigar o Poder
Executivo, através da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, a emitir trimestralmente relatório
sobre a situação da Segurança no Espírito Santo.

Sem adentrarmos à análise do mérito do Projeto,
analisando preliminarmente os óbices constitucionais,
constatamos que a proposição ao determinar uma
ação para o Governo Estadual invade a competência
privativa do Governador em propor projetos de Lei
que atribuam funções a seus órgãos, passando, pois, a
conter vício formal de iniciativa, caracterizando sua
inconstitucionalidade.

Constituição Estadual

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os
requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do
Governador do Estado as leis que disponham:

(...)

VI – criação, estruturação e atribuições das
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo;

Ante ao vício insanável de iniciativa, sugerimos à
Comissão a adoção do seguinte parecer:

PARECER Nº 354/04

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela INCONSTITUCIONALIDADE,
ILEGALIDADE, E ANTIJURIDICIDADE do
Projeto de Lei nº 250/04, de autoria do Deputado
Reginaldo Almeida.

Sala das Comissões, em 07 de dezembro de
2004.

ZÉ RAMOS – Presidente
BRICE BRAGATO – Relatora

HERALDO MUSSO
LUIZ CARLOS MOREIRA

EUCLÉRIO SAMPAIO
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Publique-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº
359/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da
Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº
30/2004, oriundo da Mensagem Governamental nº
223/2004, que reorganiza a estrutura básica da Junta
Comercial do Estado do Espírito Santo.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª dispensa
dos interstícios regimentais e publicação, para que a
Redação Final nº 359/2004 que acaba de ser lida, seja
incluída na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental, mas depende de
apoiamento do Plenário.

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

Aprovado.
Inclua-se na Ordem do Dia da presente

sessão.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº
360/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da
Redação Final ao Projeto de Lei nº 150/2004, do
Deputado Délio Iglesias, dispondo sobre o controle e
a manutenção da qualidade das areias das praias,
praças, parques e locais de diversão pública em geral.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª dispensa
dos interstícios regimentais e publicação, para que a
Redação Final nº 360/2004 que acaba de ser lida, seja
incluída na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental, mas depende de
apoiamento do Plenário.

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

Aprovado.
Inclua-se na Ordem do Dia da presente

sessão.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº
361/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da
Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº
23/2004, oriundo da Mensagem Governamental nº
165/2004, que transforma a Empresa de
Processamento de Dados do Espírito Santo em
autarquia.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª dispensa
dos interstícios regimentais e publicação, para que a
Redação Final nº 361/2004 que acaba de ser lida, seja
incluída na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental, mas depende de
apoiamento do Plenário.

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

Aprovado.
Inclua-se na Ordem do Dia da presente

sessão.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 164/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei n° 335/2004, abrindo
Crédito Especial no valor de R$ 2.090.102,00 (dois
milhões, noventa mil, cento e dois reais) em favor da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca, para os fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 164/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 165/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei Complementar n°
034/2004, alterando a Lei Complementar n°
273/2003, que institui uma gratificação especial de
participação a membro do Conselho Estadual de
Educação

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 165/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 166/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei n° 338/2004, alterando a
Lei n° 3384/2004, que dispõe sobre o parcelamento
do solo para fins urbanos.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 166/2004 que acaba de ser lido.
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Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 167/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei n° 336/2004, que abre
Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) em favor da Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social, para os fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 167/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 168/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei Complementar n°
35/2004, que cria a Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos; transforma a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e dá outras
providências.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 168/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 169/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei n° 339/2004, que abre
Crédito Suplementar no valor de R$ 485.000,00
(quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) em favor da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca, para os fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 169/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
de Urgência n° 170/2004, do Deputado Anselmo
Tose, para o Projeto de Lei Complementar n°
337/2004, que autoriza o Poder Executivo e o
Instituto Estadual de Saúde Pública a doar aos

Municípios imóveis que lhes forem cedidos através
de Termo de Cessão de Uso até a publicação desta
Lei.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 170/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
102/2004

Incorporar a Escala Especial ao
salário da Polícia Civil, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiro do
Estado do Espírito Santo.

O Deputado que subscreve, com fundamento nos
artigos 134, inciso VIII e 167 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, solicita que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Espírito Santo
a seguinte INDICAÇÃO:

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, por proposição dos Deputados Euclério
Sampaio e Cabo Elson, indica ao Poder Executivo
incorporar a Escala Especial ao salário da Polícia
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Estado
do Espírito Santo.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo

DECRETA

Art. 1º - Fica o Governo do Estado autorizado a
incorporar a Escala Especial ao salário da Polícia
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Estado
do Espírito Santo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
Publicação.

Palácio Domingos Martins – Sala das
Sessões – 07 de dezembro de 2004.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PMN

CABO ELSON
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão a Indicação nº 102/2004.
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Não havendo quem queira discuti-la, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs Deputadas, assomamos a esta Tribuna para
declarar nosso voto que foi favorável a indicação nº
102/2004, de autoria dos Srs. Deputados Euclério
Sampaio e Cabo Élson. O texto desta indicação no
Expediente desta sessão diz o seguinte:

“Indicação nº 102/2004, dos Srs.
Deputados Euclério Sampaio e
Cabo Elson, ao Governador do
Estado, para incorporar a Escala
Especial ao salário da Polícia Civil,
Militar e Corpo de Bombeiro do
Estado do Espírito Santo”.

Sr. Deputado Cabo Elson presente nesta
sessão, aproveitamos para justificar a ausência do Sr.
Deputado Euclério Sampaio, por motivo de saúde.
Em nome da Bancada do PTB fazemos coro a essa
solicitação de incorporar a Escala Especial ao salário
dos policiais civis, militares e dos bombeiros
militares.

Será uma justiça praticada a essas
Corporações através do Governo do Estado. Não
temos dúvida de que todos os parlamentares desta
Casa apóiam essa indicação e somarão forças no
pleito ao Governo. O Deputado Cabo Elson disse-nos
que o Sr. Governador Paulo Hartung sinalizou a
possibilidade de incorporar essa Escala Especial aos
salários dos citados policiais.

Fazemos uma referência especial às Polícias
Civil e Militar que tem principalmente com o
crescimento da criminalidade, em detrimento do
crescimento populacional, da prospecção do petróleo
e das novas empresas instaladas no Estado enfim, da
discussão de uma segurança pública, debatida no
âmbito da federação, em todos os estados brasileiros e
em todos os municípios capixabas, a segurança
pública que se torna um caos, não é meramente
exclusividade do Estado do Espírito Santo. Achamos
que nada é mais justo do que as categorias dos
policiais civis, militares e bombeiros militares, sem

desmerecer as demais, que prestam serviços à
população capixaba terem a incorporação da Escala
Especial aos seus salários. O Governo, ao fazer essa
ação, fará justiça às categorias que promovem um
trabalho decente, digno, com sangue, suor e lágrimas.

Sr. Deputado Cabo Élson, pedimos a V.Exa
que transmita ao Sr. Deputado Euclério Sampaio,
ausente por problemas de saúde com justificativa
antecipada para esta sessão, que estaremos juntos
neste pleito. V.Exa disse que o Sr. Governador Paulo
Hartung já sinalizou em reunião ontem, que a
incorporação da Escala Especial é um fato que poderá
se concretizar. Somamos força com V.Exa e não
temos dúvida de que todos os parlamentares do Poder
Legislativo Estadual estarão junto com V.Exas para
que esse fato seja uma realidade em favor destas
categorias que tanto serviço têm prestado a população
capixaba. Muito obrigado. (Muito bem!)

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Sr. Presidente, peço a palavra para declarar
voto.

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

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – (Sem revisão da oradora) – Sr.
Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados,
solidarizamo-nos com as palavras do Sr. Deputado
Marcelo Santos. Falamos ao Sr. Deputado Cabo
Elson, que S.Exa pode ir até ao Sr. Deputado Euclério
Sampaio, com quem falamos nesta manhã em um
hospital onde se encontra, que podem contar conosco,
podem contar com todos nós. (Muito bem!)

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente,
peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, companheiros de farda da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros e telespectadores da TV
Assembléia.

Solidarizamo-nos com o Sr. Deputado Cabo
Elson, que pode contar com o nosso apoio, do PMDB
e de suas lideranças, como o Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira. Temos certeza de que conseguirá
lograr êxito na missão junto aos seus companheiros
que compõe a Policia Militar do Espirito Santo,
orgulho dos capixabas.
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Hoje participamos de uma solenidade na
cidade de Guarapari que contou com a presença do
Sr. Governador Paulo Hartung. Foi inaugurada a
Peixaria de Guarapari. Uma obra que por muitos é
considerada pequena, mas para quem vive naquela
cidade, como também para as pessoas que passam
verão, final de semana e para os que trabalham na
peixaria é uma obra de alta importância porque tirou
aquela falta de asseio que existia.

A peixaria era muito antiga e os pescadores,
vendedores de peixes e mariscos tinham uma péssima
condição de trabalho, inclusive com banheiros muito
ruins.

Mas a Secretaria de Agricultura investiu
naquele local, por ordem do Governador do Estado
que trouxe para a cidade de Guarapari uma peixaria
que dará dignidade aqueles que lá trabalham, além de
melhores condições de trabalho. A qualidade no
trabalho é importante para que a pessoa tenha saúde e
mais estímulo. É também importante para os
compradores que visitam Guarapari nos finais de
semana e nas temporadas, porque essas pessoas não
estavam mais indo à peixaria pela falta de asseio. A
própria vigilância sanitária do Estado e do Município
já estavam querendo interditar a peixaria em
Guarapari.

Registramos a entrega desta obra pelo
Governo, parabenizando o Secretário de Estado da
Agricultura Ricardo Ferraço e sua equipe e o Sr.
Governador Paulo Hartung pela sua iniciativa de
levar para Guarapari essa importante obra.

Informamos também que no orçamento de
2004 fizemos a alocação de recursos que foram
transferidos, agora, pela Secretaria de Saúde para a
Prefeitura de Guarapari, com o fim de que o Prefeito
Antônio Gotardo possa comprar uma ambulância para
o Posto de Atendimento de Saúde da Praia do Morro.
Este posto atende toda a população de Guarapari e
funciona melhor que os hospitais daquela cidade.
Esse posto foi feito quando o meu irmão Paulo
Borges era prefeito daquele município, em 2000 e o
Sr. João Felício Scárdua era Secretário de Estado da
Saúde.

Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, incluímos no orçamento de 2005, em uma
combinação com a Secretaria de Saúde, cento e
quarenta mil reais para que seja reformado e
ampliado aquele Posto de Atendimento de Saúde da
Praia do Morro, inclusive colocando unidade de
atendimento para pessoas que têm problemas de
coração e turistas que procuram muito o Posto de
Atendimento à Saúde que chamam de PA.

Conversamos com o Sr. Deputado Edson
Vargas por telefone hoje e com o Secretário de
Estado da Saúde Sr. João Felício Scárdua, depois de
termos conversado com o Secretário Guilherme Dias
e com o Governador Paulo Hartung. Consideramos

que esse recurso será aprovado no orçamento da
Secretaria de Estado da Saúde para que possamos ter
em Guarapari o pronto atendimento reformado, dando
mais dignidade a população. Se aquele é o local onde
as pessoas buscam atendimento por problemas de
saúde tem que ter boa aparência, um bom tratamento,
equipamentos modernos e funcionando, ambulância
que não tinha.

Conversamos com o Prefeito Antônio
Gotardo que foi reeleito, meu irmão Paulo Borges foi
um dos que perderam a eleição para ele e
conversando colocamos os nossos dois anos de
mandato à disposição de S.Exª para que juntos
possamos fazer por Guarapari aquilo que aquele
município precisa. Eleição se disputa no palanque,
depois temos que lutar pelo bem-estar daqueles que
votam e confiam em nós.

Fizemos esta aliança em Guarapari com o
prefeito, com a prefeitura, para que possamos
melhorar o Município de Guarapari que é o cartão de
visitas do Espírito Santo há anos. (Muito bem!)

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declarar
voto.

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio
Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) –Sr. Presidente, Srªs Deputadas e
Srs. Deputados, assomamos a esta Tribuna para de
certa forma comemorar o crescimento dos índices de
aprovação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
assim como do seu Governo, segundo pesquisa da
Confederação Nacional da Indústria que contratou o
Ibope. “A confiança em Lula subiu 5 pontos e chega a
63% em novembro”, diz. A Confiança no Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva subiu para 63% em
novembro ante os 58% registrados na pesquisa da
CNI e Ibope de setembro.

O estudo mostra que caiu de 37 para 33% a
parcela dos que não acreditam no dirigente do País. O
saldo de imagem que indica o total dos que confiam
menos, os que não confiam é de 30 pontos
percentuais. De acordo com a CNI, com este patamar
Lula recupera perdas de confiança que ocorreram em
2004. O índice de 63% é próximo dos 69%
registrados em dezembro de 2003, depois de ter
chegado a 54% em junho deste ano.

Um dos indicadores que apresentaram
melhora foi o de ações para combate à fome, que saiu
de 36 para 42%. A população também está sentindo
os efeitos de investidas do Governo nas áreas de
educação e saúde. Na comparação entre os Governos
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Lula e do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
houve estabilidade na avaliação.

Foram consultados dois mil eleitores em
cento e quarenta municípios de todo o País. Assim
como houve crescimento no apoio ao Presidente Lula,
que tem hoje segundo a pesquisa 63% de aprovação,
a avaliação positiva do Governo Federal também
melhorou em novembro de acordo com a pesquisa da
CNI. Os que avaliam o Governo como ótimo e bom
representam 41% dos entrevistados.

O interessante é que tudo isso ocorreu em
um momento em que o Governo sofreu duras críticas
exatamente na área social, aquelas reportagens que
deram conta de que em alguns municípios a bolsa-
família não está chegando à família, por causa dos
desvios que alguns prefeitos têm feito, de alguns
funcionários de prefeituras.

A população soube enxergar que o desvio
dos recursos ocorre lá na prefeitura. O Governo
Federal envia o recurso e lamentavelmente alguns
prefeitos corruptos desviam-no recursos, fazendo com
que não chegue aos mais pobres. Mas a população
sabe que a política social do Governo é avançada,
está avançando ainda mais. E a política econômica
garantiu estabilidade e está aquecendo a economia,
haja vista que o Brasil, nos últimos dias, tem a menor
taxa de risco desde a crise da Ásia ocorrida em 1997.

Registramos nesta Casa a alegria em ver que
aos poucos o Governo Lula vai acertando, corrigindo
as falhas e indicando um novo rumo para a economia
e para a área social deste País. (Muito bem!) (Pausa)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Hoje é comemorado o Dia da Justiça.
Parabenizamos todos os trabalhadores e autoridades
que atuam na área da Justiça, seja do Ministério
Público, seja do Poder Judiciário, seja da Polícia
Judiciária, aos servidores, porque cada vez temos
visto que a Justiça tem sido feita, embora ainda haja
muito a fazer.

Parabenizamos os cronistas esportivos, pois
hoje é comemorado o seu dia. Lembramo-nos do ex-
Deputado, que foi cronista esportivo, Sr. Castelo
Mendonça, de memória importante neste parlamento
E na sua pessoa, de forma póstuma, homenageamos
os cronistas esportivos do nosso Estado.

Parabenizamos os moradores do Município
da Serra que hoje comemoram sua padroeira. É um
dia importante para aquele município. (Pausa)

Findo o tempo destinado ao Pequeno
Expediente, submetemos ao Plenário a proposta de
passarmos imediatamente à Ordem do Dia já que
temos dezenove matérias para votação nesta sessão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovada.
Passa-se:

ORDEM DO DIA.

- Votação da Redação Final ao Projeto de
Lei Complementar nº 30/2004.

- Votação da Redação Final ao Projeto de
Lei nº 150/2004.
- Votação da Redação Final ao Projeto de

Lei Complementar nº 23/2004.

1. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 312/2004, do Deputado
José Esmeraldo, dispondo sobre a
obrigatoriedade de constar nas licenças
ambientais de operações da empresa do ramo
de extração de mármore e granito, a
exigência de uma identificação em cada
bloco extraído, de um código que represente
seu tipo de formação rochosa. Publicado no
DPL de 23.11.2004. Na Comissão de Justiça,
o Deputado Reginaldo Almeida se
prevaleceu de Prazo Regimental para relatar
a matéria em 07.12.2004. (COMISSÕES
JUSTIÇA, DE MEIO AMBIENTE E DE
FINANÇAS)

2. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n° 314/2004, do Deputado
Geovani Silva, incluindo o ensino da língua
italiana no Sistema de Ensino Estadual.
Publicado no DPL de 24.11.2004. Na
Comissão de Justiça, o Deputado Luiz
Carlos Moreira se prevaleceu de Prazo
Regimental para relatar a matéria em
07.12.2004. (COMISSÕES JUSTIÇA, DE
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS)

3. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 325/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 228/2004, que
redefine a composição e as competências do
Conselho Estadual de Saúde. Publicado no
DPL de 1º.12.2004. Parecer Cidadania, a
Deputada Brice Bragato se prevaleceu de
Prazo Regimental para relatar a matéria em
07.12.2004. (COMISSÕES DE
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE
FINANÇAS)

4. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei Complementar n.º 28/2004,
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de autoria do Tribunal de Justiça do Estado,
alterando o inciso XV do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 219/2002, que dispõe
sobre o Fundo Especial do Poder Judiciário
do Estado. Publicado no DPL de 04.11.2004.
Na Comissão de Justiça, o Deputado Luiz
Carlos Moreira se prevaleceu de Prazo
Regimental para relatar a matéria em
07.12.2004. (COMISSÕES JUSTIÇA E
DE FINANÇAS)

5. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei Complementar nº 32/2004, de
autoria do Tribunal de Justiça, alterando o
artigo 3º da Lei Complementar nº 219/2004
que dispõe sobre o Fundo Especial do Poder
Judiciário do Estado do Espírito Santo.
Publicado no DPL de 30.11.2004. Na
Comissão de Justiça, o Deputado Marcelo
Santos se prevaleceu de Prazo Regimental
para relatar a matéria em 07.12.2004.
(COMISSÕES JUSTIÇA E DE
FINANÇAS)

6. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 321/2004, de autoria do
Tribunal de Justiça, criando mecanismos de
segurança para atividades do Poder
Judiciário. Publicado no DPL de 30.11.2004.
Na Comissão de Justiça, o Deputado
Marcelo Santos se prevaleceu de Prazo
Regimental para relatar a matéria em
07.12.2004.COM EMENDA DO AUTOR.
(COMISSÕES JUSTIÇA E DE
FINANÇAS)

7. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.º 123/2004, do Deputado
Euclério Sampaio, dispondo sobre a
comercialização, armazenagem e transporte
de água mineral e natural no Estado.
Publicado no DPL de 21.05.2004. Parecer nº
256/2004, da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade, COM EMENDA.
(COMISSÕES DE SAÚDE E DE
FINANÇAS)

8. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.° 248/2004, do Deputado
Euclério Sampaio, determinando que os
fornecedores de lâmpadas fluorescentes
informem, nas suas embalagens, os
componentes químicos utilizados e os riscos

dos mesmos à saúde humana. Publicado no
DPL de 20.10.2004. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE
FINANÇAS)

9. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 141/2004, do Deputado
Robson Vaillant, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de identificação dos
freqüentadores de casas noturnas localizadas
no Estado do Espírito Santo. Publicado no
DPL de 28.05.2004. Parecer nº 331/2004, da
Comissão de Justiça pela
constitucionalidade, COM EMENDA.
Projeto de Lei nº 253/2004, do Deputado
Euclério Sampaio, anexado nos termos
regimentais, proibindo servir ou vender
bebida ou outro produto em recipiente de
vidro, nas boates e casas noturnas no Estado
do Espírito Santo. Publicado no DPL de
20.10.2004. (COMISSÕES DE JUSTIÇA,
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS)

10. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n. 051/2004, do Deputado
Luiz Carlos Moreira, isentando os hospitais
filantrópicos do pagamento de ICMS
cobrado sob energia elétrica e prestações de
serviço de comunicação. Publicado no DPL
de 26.03.2004. Pareceres nºs 144/04 da
Comissão de Justiça pela constitucionalidade
e 26/2004 da Comissão de Saúde pela
aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS)

11. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.º 095/2004, do Deputado
Luiz Carlos Moreira, dispondo sobre a
Política Estadual de Incentivo ao Turismo
para o Idoso. Publicado no DPL de
05.05.2004. Pareceres nºs 273/04 da
Comissão de Justiça pela constitucionalidade
e 06/2004 da Comissão de Turismo pela
aprovação. (COMISSÕES DE
CIDADANIA E DE FINANÇAS)

12. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 335/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 238/2004, que
autoriza a abertura Crédito Especial no valor
R$ 2.090.102,00 (dois milhões, noventa mil,
cento e dois reais) em favor da Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca, para os fins que
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especifica. Publicado no DPL de 08.12.2004.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

13. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 336/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 239/2004, que
autoriza a abertura de Crédito Especial no
valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) em
favor da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social, para os fins que
especifica. Publicado no DPL de 08.12.2004.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

14. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 337/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 240/2004, que
autoriza o Poder Executivo e o Instituto
Estadual de Saúde Pública a doar aos
Municípios imóveis que lhes forem cedidos
através de Termo de Cessão de Uso até a
publicação desta Lei. Publicado no DPL de
08.12.2004. (COMISSÕES DE JUSTIÇA
E DE FINANÇAS)

15. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 338/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 241/2004, que
altera a Lei n° 3384/1980, que dispõe sobre
o parcelamento do solo para fins urbanos.
Publicado no DPL de 08.12.2004.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE
FINANÇAS)

16. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei Complementar nº 34/2004,
oriundo da Mensagem Governamental nº
242/2004, que propõe a alteração da Lei
Complementar n° 273/2003 para instituir
uma gratificação especial de participação a
membro do Conselho Estadual de Educação.
Publicado no DPL de 08.12.2004.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS)

17. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 339/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 243/2004, que
autoriza a abertura de Crédito Suplementar
no valor de R$ 485.000,00 (quatrocentos e
oitenta e cinco mil reais) em favor da
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, para os

fins que especifica. Publicado no DPL de
08.12.2004. (COMISSÃO DE
FINANÇAS)

18. Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 35/2004, oriundo da
Mensagem Governamental nº 244/2004, que
cria a Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos; transforma a Secretaria
de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão e dá outras providências. Publicado
no DPL de 08.12.2004. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA E DE FINANÇAS)

19. Discussão única do veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 175/2004, do Deputado
Marcos Gazzani, denominando Rosa Ornelas
Porto Meirelles a Escola Estadual de Ensino
Médio e Fundamental Jacarandá. Publicado
no DPL de 16.06.2004. Parecer nº 340/2004,
da Comissão de Justiça, pela manutenção do
veto, publicado no DPL de 03.12.2004.
Mensagem do Veto nº 220/2004, publicada
no DPL de 19.11.2004. O prazo de
tramitação do veto estará vencido em
12.12.2004.

20. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 328/2004, da Mesa Diretora e
outros, concedendo título de cidadania
espírito-santense ao Sr. Fábio Frigerio.
Publicado no DPL de 02.12.2004.

21. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 329/2004, da Mesa Diretora e
outros, concedendo título de cidadania
espírito-santense à Sra. Maria Francisca dos
Santos Lacerda. Publicado no DPL de
02.12.2004.

22. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 330/2004, da Mesa Diretora e
outros, concedendo título de cidadania
espírito-santense ao Sr. Waldenor Cezário
Mariot. Publicado no DPL de 02.12.2004.

23. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 331/2004, do Deputado Zé Ramos,
concedendo título de cidadania espírito-
santense ao Sr. Lindemberg José Nunes.
Publicado no DPL de 03.12.2004.

24. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 304/2004, do Deputado José
Esmeraldo, autorizando o pagamento
parcelado de multas por infração de trânsito
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nas vias estaduais. Publicado no DPL de
23.11.2004.

25. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 305/2004, do Deputado José
Esmeraldo, dispondo sobre a obrigatoriedade
das casas de espetáculos, “shopping
centers”, cinemas e outros, disponibilizarem
aos freqüentadores bebedouros públicos com
água gelada. Publicado no DPL de
23.11.2004.

26. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto
de Lei nº 307/2004, do Deputado José
Esmeraldo, tornando obrigatório o teste HIV
para gestantes, quando da realização dos
exames pré-natal. Publicado no DPL de
23.11.2004.

27. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 311/2004, do Deputado José
Esmeraldo, dispondo sobre a obrigatoriedade
de barreiras de contenção em torno de toda e
qualquer embarcação, durante as operações,
internas ou externas, que envolvam
manuseio de qualquer substância que
contenha frações oriundas de produtos
derivados do petróleo. Publicado no DPL de
23.11.2004.

28. Discussão especial, em 1ª sessão, das
Propostas de Emenda Constitucional n°
06/2004, de autoria do Deputado Geovani
Silva e outros, assegurando a gratuidade no
transporte coletivo urbano para pessoas
compreendidas na faixa etária entre 60
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos,
publicado no DPL de 03.06.2004 e 09/2004,
da Deputada Brice Bragato e outros,
concedendo benefícios aos idosos de baixa
renda no transporte coletivo intermunicipal,
publicado no DPL de 04.08.2004.
CORRELATOS.

29. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Resolução n° 319/2004, do Deputado
Luiz Carlos Moreira, alterando os artigos 16;
19; 26 e 27 do Regimento Interno para
mudar a composição da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa. Publicado no DPL
de 25.11.2004.

30. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Resolução n° 298/2004, da Deputada
Janete de Sá, que cria a Comenda Saturnino
Rangel Mauro para homenagear os
sindicalistas que se destacam na luta por

melhores condições de trabalho e salário.
Publicado no DPL de 16.11.2004.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Votação da Redação Final ao Projeto de
Lei Complementar nº 30/2004.

O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º
Secretário que proceda à chamada dos Srs. Deputados
para efeito de verificação de quorum para votação.

O SR. 1º SECRETÁRIO
procede à chamada a que
respondem os Srs. Anselmo Tose,
Cabo Elson, Carlos Casteglione,
Claudio Vereza, César Colnago,
Fátima Couzi, Gilson Amaro,
Gilson Gomes, Helder Salomão,
Heraldo Musso, José Esmeraldo,
Marcelo Santos, Marcos Gazzani,
Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo
Foletto, Robson Vaillant, Rudinho
de Souza, Sérgio Borges e Sueli
Vidigal. (19).

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO
TOSE) – Sr. Presidente, responderam à chamada
dezenove Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Há quorum para votação.

Em votação a Redação Final ao Projeto de
Lei Complementar nº 30/2004.

O Srs. Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Em Votação a Redação Final ao Projeto de

Lei nº 150/2004.
O Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.
Em Votação a Redação Final ao Projeto de

Lei Complementar nº 23/2004.
O Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei nº 312/2004.

O Relator Sr. Deputado Reginaldo Almeida
está ausente e ainda dispõe de prazo regimental para
oferecer parecer oral à matéria.
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(Comparecem os Srs. Deputados
Cláudio Thiago, Geovani Silva,
Janete de Sá e Reginaldo
Almeida)

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei nº 314/2004.

O Relator Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira
está ausente e ainda dispõe de prazo regimental para
oferecer parecer oral à matéria.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei nº 325/2004.

A Relatora Srª. Deputada Brice Bragato está
ausente e ainda dispõe de prazo regimental para
oferecer parecer oral à matéria.(Pausa)

S.Exª está ausente, em face do sepultamento
do companheiro Carlos Roberto Souza Escovedo,
trabalhador da Prodest, ex-Integrante da equipe da
Secretaria de Planejamento, companheiro de muitas
lutas, a quem deixamos registrado a sua família o
voto de pesar.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei Complementar nº 28/2004.

O Relator Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira
está ausente e ainda dispõe de prazo regimental para
oferecer parecer oral à matéria.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei Complementar nº 32/2004.

Consulto o Relator, Sr. Deputado Marcelo
Santos, se está apto a oferecer seu parecer.

O SR. MARCELO SANTOS – Não, Sr.
Presidente.

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Discussão única, em regime de urgência,
na forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 321/2004.

Consulto o Relator, Sr. Deputado Marcelo
Santos, se está apto a oferecer seu parecer.

O SR. MARCELO SANTOS – Não, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Discussão única, em regime de urgência,
na forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº 123/2004.
 Concedo a palavra à Comissão de Saúde,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CARLOS CASTEGLIONE) – Convoco os
membros da Comissão de Saúde, Srs. Deputados,
Cabo Elson, Sérgio Borges e Sueli Vidigal.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Saúde, esta

matéria de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio,
inclusive, já tem o Parecer na Comissão de Justiça
pela sua constitucionalidade, também relato pela sua
pertinência e aprovação da matéria.

Em discussão o parecer.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CARLOS CASTEGLIONE) – Concedo a palavra a
Srª Deputada Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente e demais membros da
Comissão de Saúde, acompanharemos a aprovação do
projeto, ora em debate na Comissão de Saúde.
Aproveitaremos a oportunidade para fazer duas
colocações. A primeira, é que ontem à noite, com
todos os Deputados, tivemos uma reunião com o Sr.
Governador Paulo Hartung e nessa reunião fizemos
uma justa reivindicação a S.Exa. de que com o
dinheiro do Fundef, também fosse incluído o abono
para os servidores da área Administrativa da
Secretaria de Estado da Educação. O Governador,
atendeu o nosso pedido.

É evidente que o Sindicato havia também
mandado um ofício para nós, fazendo esta justa
reivindicação.

O Governador, atendendo ao apelo de todos
os Deputados e Deputadas desta Casa de Leis,
garantiu-nos ontem que enviará a mensagem de
abono para o pessoal da área da Educação, incluindo
quinhentos reais para atender aos servidores da área
administrativa da Educação.

Dizemos que o mérito desse trabalho, é
coletivo, é de todos Deputados e Deputadas, do
Sindicato, que atendeu ao apelo da categoria da área
administrativa da Secretaria de Estado da Educação.

A segunda questão, é que estamos recebendo
nesta Casa de Leis, falamos olhando para o Relator
do orçamento, o Sr. Deputado Edson Vargas, em
conjunto apelaremos a V.Exa. para incluir as justas
reivindicações das categorias que hoje estão nesta
Casa: a categoria de Policiais Civis, Militares e Corpo
de Bombeiros. Temos certeza de que a sensibilidade
do Relator do Orçamento, Sr. Deputado Edson
Vargas, atenderá ao apelo que não é nosso, é de todos
esses Senhores e Senhoras que estão nas galerias
desta Casa reivindicando justamente os seus direitos .
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Uma categoria que merece toda a nossa
consideração, há mais de nove anos está sem aumento
neste Estado; que tem feito um trabalho em todo o
Espírito Santo com muito zelo e dedicação. É mais do
que justo que seja, incluído no Orçamento de 2005, os
quinze por cento, reivindicação da categoria.

Esperamos que o Relator acate as emendas
dos Srs. Deputados Cabo Elson e Euclério Sampaio.
Sr. Deputado Cabo Elson, se o Relator não as acatar -
é bom que todos ouçam o que vamos dizer- V.Exa.
pode pedir um destaque no plenário, e quem vai
decidir são os Deputados e as Deputadas. Ainda há
essa condição. Temos certeza de que o Relator irá
acatá-las, mas se S.Exa. não as acatar- temos que
ficar atentos- V. Exª. pedirá destaque. O direito de
voto é nosso neste Plenário.

O nosso voto pessoal será favorável. A
televisão está aí. Todo estarão presentes e verão que
votaremos a favor. Dependemos do destaque que o
Deputado irá pedir, caso o Relator não acate as
emendas. Ainda há possibilidade de conseguirmos
vitórias no Plenário.
Temos o Regimento Interno, Sr. Deputado Cabo
Elson. Ele pode pedir pela ordem ao Presidente, pedir
destaque pelo número da emenda e nós é que
decidiremos em maioria no Plenário.

É bom que se fique bem atentos na hora da
votação. Conosco pode contar. Estamos aqui para
atender as reivindicações dos senhores e das
senhoras. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CARLOS CASTEGLIONE) – Continua em
discussão o Parecer. (Pausa)

 Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o
Relator.

O SR. RUDINHO DE SOUZA - Com o
Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator.

O SR. CABO ELSON - Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, o Parecer foi aprovado, por unanimidade
na Comissão de Saúde.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra a Comissão de
Finanças, para que esta ofereça Parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Convoco os membros da
Comissão de Finanças, os Srs. Deputados Mariazinha
Vellozo Lucas, José Esmeraldo, Marcelo Santos,
Robson Vaillant e Carlos Casteglione.

Designo para relatar à matéria o Sr.
Deputado Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS - Sr.
Presidente, requeiro a V. Exª. o prazo de até setenta e
duas horas para oferecer Parecer à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS)- É regimental.

Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Discussão única, em regime de urgência,
na forma do Artigo 223, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº. 248/2004.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. ROBSON VAILLANT – Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
Presidência da Comissão de Justiça e convoco os seus
membros, Srs. Deputados Gilson Gomes, Marcelo
Santos, Reginaldo Almeida, Heraldo Musso e Sérgio
Borges.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. membros da Comissão de Justiça, o

Projeto de Lei do Sr. Deputado Euclério Sampaio,
determina que os fornecedores de lâmpadas
fluorescentes informem nas suas embalagens, os
componentes químicos utilizados e o risco dos
mesmos à saúde humana. O nosso relatório é pela
constitucionalidade da matéria.

Aproveitamos a oportunidade, já que
assomamos a esta tribuna, como legítimo
representante da população capixaba, e gostaríamos
de mais uma vez citar o assunto que a Srª. Deputada
Fátima Couzi abordou em seu pronunciamento.
Falaremos sobre o grande acordo que foi fechado
ontem, em uma reunião onde vinte e cinco Deputados
estavam presentes, sentados à mesa do Sr.
Governador. É por esse e outros motivos que
achamos meio esquisito fechar acordo com o Sr.
Governador Paulo Hartung, porque a subserviência é
muito grande dentro deste Plenário, para retorno
algum, para deputado algum, ainda que este diga ser
parceiro do Governo, ser um contribuinte para que o
Estado do Espírito Santo tenha a sua independência,
dar governabilidade ao Governador. Esta Casa nunca
criou nenhuma dificuldade quando se fala em dar
governabilidade ao Governador Paulo Hartung.
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Desde o início do nosso mandato temos
provado isso, como todos os projetos, inclusive com
aqueles mandados de última hora, que temos de
aprovar; requerimentos de urgência, e ficarmos no
recesso para aprová-los. Nunca reclamamos disso,
pelo contrário, sempre fazemos porque entendemos
que o Estado do Espírito Santo passa por um
momento que necessita do apoio desta Casa. Agora,
acordo tem que ser cumprido.

Quando pegamos o jornal hoje de manhã,
lemos que:

“O governador Paulo
Hartung anunciou o abono de
quinhentos reais para servidores de
secretarias escolares.

O governador Paulo
Hartung autorizou ontem o
pagamento de um abono de
quinhentos reais...

A decisão de Hartung foi
anunciada por ele numa reunião no
Palácio Anchieta, onde
compareceram vinte e cinco dos
trinta deputados.

A proposta de abono
também estava sendo estudada pelo
vice-governador Lelo Coimbra, e
foi uma solicitação do Sindicato dos
Servidores Públicos
(Sindipúblicos), que pedia o mesmo
abono dado aos professores
estaduais.

A medida vai beneficiar
todos os trabalhadores ativos do
órgão. Entretanto, conforme o
pedido feito pelo Sindipúblicos, o
abono seria concedido ainda aos
servidores inativos, pensionistas e
aposentados da Sedu.”

Estávamos presentes nessa reunião e nos
lembramos muito bem, quando sentados à mesa com
o governador Paulo Hartung, que a idéia surgiu dos
deputados de dar o abono. O Sr. Governador disse as
seguintes palavras: “Então vamos chamar a imprensa
agora. Vocês não falam nada, porque eu vou falar que
foi uma idéia, uma reivindicação dos trinta
deputados.”

Isso, querendo ou não, estaria focando
politicamente os deputados, para mostrar que S.Exªs.
também lutam em questão dos abonos e da questão
salarial dos servidores públicos. Não estamos nesta
Casa inertes. Estamos vendo que acordo só se cumpre
por parte do Legislativo. O governador poderia muito
bem nesta matéria, dizer ao repórter que foram os
deputados que reivindicaram isso.

Se for para fazer política, então faremos.
Estão nesta Casa os policiais militares, civis,
bombeiros. A polícia vai parar. À frente da Secretaria
de Segurança só existem incompetentes, que
chegaram ao Estado denegrindo a imagem da polícia.
Depois, convocam a tropa federal para tomar conta do
Estado do Espírito Santo, quando temos homens
competentes para fazer. Agora, por que negar uma
reivindicação desses profissionais que dizemos o
“tripé” da sociedade, que dão sustentação ao Estado
do Espírito Santo: a Segurança, a Saúde e os
Professores.

Os professores tiveram um abono de dois mil
e quinhentos reais, mas e os policiais? E a área da
Saúde? E os funcionários da Assembléia Legislativa,
que estão reivindicando 11,98 há muito tempo?
Também queremos um abono para os servidores da
Assembléia Legislativa que são trabalhadores! Não
podemos fazer acepção de pessoas e nem tão pouco
de categorias.

Esse povo que está nesta Casa merece o
nosso respeito: os Policiais Militares, os Civis, os
Bombeiros terão o nosso voto a favor dessa emenda.
Fazemos uma solicitação ao Presidente da Comissão
de Finanças, junto com a Sra. Deputada Mariazinha
Vellozo Lucas, que também é membro e já se
posicionou a favor, que acate a emenda dessas
categorias porque é gente e são muito importantes
dentro da sociedade do Espírito Santo. Se não
mostrarmos que esses servidores devem ser
valorizados, com certeza que teremos um caos na
Segurança Pública do nosso Estado, mais do que já
está. Porque se os Policiais Militares, Civis e
Bombeiros cruzarem os braços a onda de
criminalidade e violência no Estado do Espírito
Santo, que tanto nos assusta, crescerá de tal forma
que ultrapassaremos o Estado do Rio de Janeiro.

Dizendo mais, se o Secretário de Segurança
Pública não der o devido valor aos militares do nosso
Estado, nós, como Deputados, representantes
legítimos da sociedade, temos que mostrar que nesta
Casa existe respeito de nossa parte a esses homens e
as essas mulheres que representam suas categorias,
que simplesmente colocam sua vida em risco o dia
inteiro para defender as nossas famílias.

Fizemos um pedido de informação para
saber por que o Secretário de Estado da Segurança,
que recebe salário, com aluguel e carro pago com
impostos que a população paga para cuidar de uma
área que está num grande caos se avolumando no
nosso Estado. Perguntamos por que esses homens e
essas mulheres não devem ter o nosso respeito?

Clamamos desta tribuna aos nossos amigos,
companheiros, Deputados e Deputadas desta Casa
que acolhamos essa emenda, que apresentaremos, de
autoria dos Srs. Deputados Cabo Elson e Euclério
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Sampaio, com a anuência dos Deputados. (Muito
bem!) (Pausa).

Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. GILSON GOMES – Com o Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o
Relator.

O SR. HERALDO MUSSO - Com o
Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o
Relator.

O SR. ROBSON VAILLANT – Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Justiça.

Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Presidente da
Comissão de Saúde para que esta ofereça parecer oral
à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CARLOS CASTEGLIONE) – Convoco os
membros da Comissão de Saúde, Srs. Sérgio Borges,
Mariazinha Vellozo Lucas e Cabo Elson.

Sr. Presidente, avoco a matéria para relatar e
me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas
para oferecer parecer.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CARLOS CASTEGLIONE) - Devolvo a palavra à
Mesa.

Discussão única, em regime de urgência, dos
Projetos de Lei n.ºs 141/2004 e 253/2004, anexados.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral às matérias.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, na
forma regimental assumo a Presidência da Comissão
de Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados
Heraldo Musso, Gilson Gomes, Marcelo Santos e
Sérgio Borges.

Avoco a matéria para relatar.
Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. o prazo de

até setenta e duas horas para oferecer Parecer às
matérias.

Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do art. 223, do Regimento Interno, do Projeto
de Lei n.º 051/2004.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Marcelo
Santos, Cabo Elson e Mariazinha Vellozo Lucas.

Designo para relatar a matéria o Sr.
Deputado Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Finanças, relatamos pela aprovação
da matéria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Em discussão o Parecer.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Cabo Elson.

O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão
de Finanças, a matéria, de autoria do Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira, vem em boa hora e nós, da
Bancada do PDT, iremos analisá-la com muito
carinho e, com certeza, votaremos a favor da mesma,
porque essa é a tendência.

Hoje, estão presentes nas galerias desta Casa
Policiais Militares de todos os níveis, de soldado a
oficiais; Policiais Civis de todos os níveis e Bombeiro
Militar. Estes homens, depois de várias décadas
seguindo em direções diferentes, resolveram
caminhar ombro a ombro na busca do mesmo
objetivo, a valorização como profissional e como ser
humano.

Pela primeira vez na história das Polícias, no
Espírito Santo, acontece uma união jamais vista. E o
detalhe importante é que pedem somente o que lhes é
de direito, que sejam inseridos na discussão do
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Orçamento para o ano de 2005, tendo em vista que
não há previsão de reajuste para Policiais Militares,
Civis e Bombeiros Militares. Justamente nesta
momento em que o Estado do Espírito Santo, no
campo da segurança pública, passa por grande
dificuldade, como noticiado na mídia em nível
nacional e mundial, as nossas Polícias não são
inseridas na discussão do Orçamento. Isso é, na
verdade, como um “tiro na espinha dorsal da tropa”,
dos policiais.

Conversamos atentamente com os policiais,
com as entidades de classe, que estão inclinados a não
sair desta Casa enquanto não virem os seus pleitos
serem atendidos, na totalidade ou em parte, mas de
maneira respeitosa e dentro da realidade.

A nossa Polícia Militar, Polícia Civil e
Bombeiro Militar, que exercem suas atividades
mesmo colocando em risco a própria vida,
lamentavelmente e historicamente não têm recebido o
valor devido por parte de governos, que passaram ao
longo do tempo.

Neste Governo, no Governo do Sr. Paulo
Hartung, os primeiros dois anos foram de
dificuldades, mas os policiais entendiam, pois o
Estado estava em frangalhos e para colocá-lo nos
trilhos era preciso tempo. Esse tempo foi dado.

As Polícias Militar e Civil deram sua parcela
de contribuição nesta Casa, com o voto. Quando o
Governo precisou votar projetos para acertar a
situação do Estado, dos trinta Deputados que
compõem este Poder, vale lembrar que quatro são
policias, dois civis e dois militares: os Deputados
Cabo Elson; Marcos Gazzani, que é Coronel;
Euclério Sampaio, que é Investigador de Polícia
Civil, e Gilson Gomes, que é Delegado de Polícia
licenciado. Num conjunto de trinta deputados, quatro
são policiais e deram sua parcela de contribuição.

 Aramos a terra, semeamos o fruto. O
Estado do Espírito Santo hoje está numa situação bem
melhor do que há alguns anos. A hora agora é da
colheita. As Polícias Militar e Civil, e o Bombeiro
Militar não abrem mão de participar da colheita
desses bons frutos que também ajudaram a plantar. A
reivindicação é justa, e os policiais estão inclinados a
não sair das galerias enquanto não for assinado, de
maneira positiva, os seus pleitos.

Acreditamos que, diante da união das
entidades de classe, das Polícias Militar e Civil, e
Bombeiro, o Governo por estar representado por um
homem sensível, inteligente, estadista, abrirá um
canal de diálogo, que aliás já previsto para amanhã,
com as entidades de classe, para discutir essas
questões. Mas, ainda assim, mesmo na discussão, é
importante que os policiais ainda continuem
mobilizados, porque na vida pública só vale o que
está escrito e publicado em Diário Oficial.

Acreditamos no Governo, pela seriedade,
pela maneira de bem conduzir este Estado. Mas, é
preciso fazer na área da segurança pública o que foi
feito nas áreas de economia e turismo, ou seja, o que
vem sendo feito em outras áreas.

Para que a segurança pública deslanche e
saia desse atoleiro que hoje se encontra, é preciso
valorizar aquilo que há de mais importante no sistema
de segurança pública: o homem. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Cláudio Thiago.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Finanças, aqueles que nos assistem
pela TV Assembléia, funcionários públicos do
Estado, policiais militares e civis, boa-tarde!

O Projeto de Lei n.º 051/2004, de autoria do
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, isentando os
hospitais filantrópicos de pagamento de ICMS
cobrados sob energia elétrica e prestação de serviços
de comunicação, na nossa avaliação é importante, até
porque a maioria dos hospitais filantrópicos se
encontram em situação financeira difícil.

Aproveitamos este momento para
parabenizar os trinta Parlamentares desta Casa,
principalmente os vinte e cinco que estiveram
presentes, ontem, numa reunião com o
Excelentíssimo Governador do Estado, onde, em
determinado momento, pedimos a S.Exª que incluísse
também os secretários das escolas, do Sistema
Estadual de Educação, na relação dos que receberão o
abono que será concedido, ainda este mês, para todos
os funcionários do sistema educacional.

Também parabenizamos o Secretário de
Estado da Educação, Sr. José Eugênio Vieira, e o
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, que foram
sensíveis às nossas reivindicações, até num
sentimento público e verdadeiro do Governador em
relação a esse abono.

Está de parabéns o Sr. Paulo Hartung e
também os Deputados presentes àquela reunião que
demonstraram uma grande união em defesa dos
funcionários públicos estaduais.

Parabenizamos ainda o Sr. Presidente desta
Casa, Claudio Vereza; o Sr. 1º Secretário, Anselmo
Tose; o Sr. 2º Secretário, Paulo Foletto, que estão
buscando uma forma de também contemplar, por
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meio de um abono, o valor ainda não está definido,
todos os funcionários desta Assembléia Legislativa.

É um momento muito rico de debates, de
reflexões; o sentimento natalino já está entrando na
alma das pessoas. Por isso, parabenizamos a
capacidade que a Mesa-Diretora está tendo em
construir uma saída e apresentar os resultados aos
nossos funcionários.

Também parabenizamos o Secretário de
Estado da Fazenda, Sr. José Teófilo, que hoje esteve
nesta Casa fazendo uma prestação de contas dos dois
primeiros quadrimestres deste ano, trazendo bons
números. Dissemos ao Secretário que S.Exª é um
craque nesta área de finanças, é um fenômeno, porque
herdou um “restos a pagar”, uma dívida de um bilhão
e duzentos e cinqüenta milhões de reais e, num
período de menos de dois anos, essa dívida de curto
prazo perfaz duzentos e trinta e seis milhões de reais.
É um grande fenômeno o Secretário, que teve o apoio
dos funcionários públicos da Secretaria da Fazenda,
dos auditores fiscais, dos consultores, dos
funcionários administrativos, daqueles que ocupam
cargos comissionados, dos gerentes fazendários...
Parabéns à Secretaria da Fazenda. Que dias melhores
teremos num futuro próximo em relação aos números
do nosso orçamento.

Em face desses bons números, desse bom
momento, ainda temos algumas pendências
financeiras, nasce uma esperança para a sociedade,
em primeiro lugar, e para o conjunto do
funcionalismo público.

Dissemos ao Sr. José Teófilo que este
Governo ainda tem grandes missões para os dois
próximos anos, 2005 e 2006. Primeiro, alavancar a
capacidade de investimento do Estado em obras nas
áreas de segurança, saúde e educação, elevando essa
capacidade de investimento para próximo de vinte por
cento.

O Estado, hoje, investe em torno de quatro
por cento. Esse é o grande desafio. Elevar a
capacidade de investimento para vinte por cento,
propiciando principalmente àquelas pessoas mais
necessitadas um serviço público de qualidade, com
novas obras.

O grande investimento é distribuir a renda, o
ganho de receita, para todos os funcionários públicos
do Estado. O Governo do Estado tem que ter
capacidade de resgatar investimentos na área do
funcionalismo público, até porque nos últimos dez
anos foram abandonados. O salário do funcionalismo
público está defasado, e muito. Foi preciso habilidade
para conversar com o Governador, com o vice-
Governador do Estado e com os Secretários e de
forma coerente, realista, equilibrada, buscando
soluções para atender os funcionários público.

Sabemos que temos de dar um passo de cada
vez, mas é preciso criar um caminho para resolver as
pendências que há muitos anos não são discutidas.

Sempre falamos que o parceiro número um
de qualquer Governo que queira ter sucesso é o
funcionalismo público, mas tem de o valorizar.
Qualquer governante, se não tem apoio do
funcionário público, sua administração pode
fracassar. E nos parece que o Sr. Governador do
Estado, Paulo Hartung, quer trilhar o caminho do
sucesso. S.Exª quer ter o funcionalismo público como
parceiro número um, assim atenderá à maioria da
população que não tem condições de pagar um plano
de saúde particular, de pagar um colégio particular e
de pagar segurança particular para proteger sua casa.

Vamos fazer um trabalho para convencer o
Governador e os Secretários de Estado, buscando
entendimento e principalmente uma política para
valorizar cada vez mais o nosso funcionário público.

Era isso o que tínhamos a dizer, Sr.
Presidente da Comissão de Finanças. Buscaremos
entendimento em benefício do funcionalismo público
todo dia e toda hora. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão o
parecer.(Pausa)

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Anselmo Tose.

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente e demais membros da
Comissão de Finanças, aproveitamos este momento
para fazer um comentário sobre as declarações feitas
pelo Sr. Deputado Robson Vaillant a respeito da
conversa que os vinte e cinco deputados tiveram,
ontem, com o Governador do Estado, Sr. Paulo
Hartung, com o vice-Governador, Sr. Lelo Coimbra e
com o Secretário de Estado da Fazenda, Sr. José
Teófilo, quando falamos das reivindicação do
Sindipúblicos e dos demais representantes dos
servidores públicos.

E, juntamente com a petição dos servidores
da Educação, de suas entidades, e com a petição forte
dos Deputados Estaduais houve um acordo na
presença do Governador do Estado, particularmente
S.Exª atendeu à solicitação dos Deputados.

Poucas vezes tivemos uma presença tão
significativa dos Srs. Deputados junto ao Governador
para uma conversar, no caso, para uma reunião, como
a de ontem, quando ficou decidido que o Governo
estenderia o abono aos funcionários administrativos
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da Secretaria Estadual da Educação. E, grande parte
do acolhimento dessa sugestão foi por conta da
solicitação de todos os Deputados Estaduais.

Sr. Deputado Robson Vaillant, que assomou
a esta tribuna antes de nós, informamos que
conversamos há pouco com o vice-Governador e
S.Exª nos pediu que transmitisse a todos os Srs.
Deputados desta Casa que pediu que transmitíssemos
a todos que o que foi publicado no jornal “A Tribuna”
está correto, mas falta dar o crédito ao deputados, que
foram fundamentais para que o Governo estendesse o
abono de quinhentos reais aos servidores
administrativos da Secretaria Estadual de Educação.

Então, fica aqui o nosso comunicado
reconhecendo que houve um equívoco na
comunicação para que os Srs. Deputados possam ter a
certeza de que o Sr. Governador Paulo Hartung se
comprometeu e que em momento algum voltou atrás
naquilo que combinou com S.Exªs.(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(MARCELO SANTOS) – Tendo em vista a
presença do Presidente da Comissão de Finanças, Sr.
Deputado Edson Vargas, passo a presidência a S.Exª.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Com o Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o
Relator.

O SR. ROBSON VAILLANT – Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com
o Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Por questão de coerência, em
função de um projeto de lei idêntico, apresentado pelo
Sr. Deputado Robson Vaillant, que beneficiava as
igrejas, quando demos o nosso voto contra, também
votaremos contra agora, mesmo sabendo que na sua
maioria os Srs. Deputados resolveram aprovar o
relatório do Sr. Deputado Marcelo Santos.

Porém, não negamos o mérito. Resolvemos
apenas votar contra porque entendemos que essa seria
uma iniciativa do Poder Executivo. Mas, quanto ao

mérito, parabenizamos o Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira pela apresentação do projeto de lei.

A Presidência não acompanha o voto do
Relator.

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por
cinco votos contra um pela Comissão de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei nº
051/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson. (Pausa)

O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, o projeto de autoria do Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira, como sempre, veio em boa hora.
Nós, da Bancada do PDT o analisaremos com todo
carinho.

Mais uma vez assomamos a esta tribuna para
concluir a nossa fala, tendo em vista que o tempo no
primeiro período não foi suficiente para falarmos das
nossas Polícias Militar, Civil e Bombeiro Militar.

Toda vez que há uma negociação das
entidades de classe com o Governo, fala-se
repetidamente que os servidores no Governo Vitor
Buaiz receberam vinte e cinco por cento de reajuste.

Mas, vale lembrar também que as nossas
polícias naquela ocasião não foram contempladas
com o reajuste. Várias categorias de servidores
públicos, na verdade, estão caminhando para dez anos
sem reajuste. Porém, as Polícias Militar, Civil e
Bombeiro Militar estão caminhando para catorze anos
sem reajuste.

É por essa razão que, hoje, esses homens
estão mobilizados para fazer valer passiva e
inteligentemente, dentro da ordem e da legalidade os
seus direitos

Invoco a sensibilidade dos Srs. Deputados
presentes, de toda equipe de Governo, para que todas
às vezes que forem analisar uma matéria relativa às
nossas polícias e aos bombeiros que o façam com
muito carinho. Polícia é como uma criança ,está perto
incomoda. Polícia, como essa criança, quando está
longe faz falta .

E a Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo, juntamente com a Polícia Civil e o Bombeiro
vêm fazendo um papel fora do comum, sendo a maior
parceira da sociedade e também do Governo nos
momentos de dificuldades. Hoje os nossos policiais
trabalham com viaturas velhas, armamentos antigos,
escalas arroxadas, a exemplo dos nossos presídios.

A Casa de Custódia, até recentemente, estava
com mil presos e apenas dez Policiais Militares para
tomar conta e, ainda assim, dava conta do recado. As
nossas Policias têm sido a maior parceira do Governo
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e, consequentemente, a maior parceira da população
de bem neste Estado. Já provou que é boa, eficiente,
honesta, amiga de todas as horas, e por essa razão
entendemos que ela tem de ser valorizada.

A violência, da qual temos falado desta
tribuna, que assola o Estado do Espírito Santo só terá
um avanço sobre dois pilares: no dia em que os
Governos valorizarem as nossas polícias e
paralelamente se criarem uma política social que
abriga os desafortunados. Esses homens e mulheres
presentes, nada mais pedem, a não ser o que lhes é de
direito. Está inserido na discussão do orçamento e na
busca de alguns benefícios perdidos.

Até apostaria na sensibilidade do Governo.
O canal de diálogo já foi aberto, amanhã às dez horas
os Diretores das Entidades de Classe estarão com a
equipe de Governo. Temos a certeza de que sairá
alguma medida que poderá contemplar os nossos
Policiais Militares, Civis e Bombeiros, os quais há
muito vem sofrendo e sendo massacrados, tendo os
seus direitos subtraídos de maneira até vil e covarde.

Não que esse Governo tenha massacrado a
nossa polícia, é uma herança maldita. Mas não
podemos mais ficar só diagnosticando o problema,
temos de trazer solução e essa é a hora.

O Estado do Espírito Santo no campo da
economia e da segurança vive um momento sem
igual, são posições opostas. Uma se destaca de
maneira positiva, a economia, o turismo. A Segurança
Pública se destaca pelo negativo, e é isso que temos
de dar um basta.

Não adianta tão- somente investir em
computadores, porque quem opera toda essa
parafernália é o homem; e o homem ,
lamentavelmente, se encontra desmotivado. É preciso
criar mecanismos que dê uma injeção de ânimo aos
nossos Policiais Militares, Civis e Bombeiros para
que possam trabalhar de cabeça erguida, sabem fazer,
que é trazer a paz pública à população capixaba.

Deputado Marcelo Santos, como V.Ex.ª.
sabe, sou policial militar aposentado, passei dezoito
anos na Polícia Militar. Sei do compromisso da
Polícia Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros, por
conviver com os mesmos que têm com a população.

A hora de se fazer justiça com esses homens
é agora, porque estão cansados de sofrer. Queremos
mandar um recado direcionado aos policiais Militares
e Civis que continuem nessa luta que estão
encampando hoje. Direitos não se ganham, se
conquistam, muitas vezes às duras penas. Mas é
preciso entrar nessa briga como se entra em uma
partida de xadrez: é preciso inteligência, paciência,
para não tomar um xeque mate.

 Sabemos que paciência e inteligência é uma
característica marcante de todos Policias Civil,
Militar e Bombeiros. Com essa união que estamos
vendo entre os Parlamentares hoje, com certeza,

vamos avançar e muito, porque precisamos mostrar
para a classe política que ainda não se sensibilizou
com a nossa causa, porque não somos nós quem
precisamos dela, e sim, ela que precisa da gente. É a
população que precisa da Polícia Militar, mas para
isso é necessário que estejamos unidos, como sempre
falamos: caminhando ombro a ombro e não peito a
peito.

É como diz o velho Raul Seixas: Sonho que
se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha
junto é uma realidade. Precisamos de caminhar
juntos, ombro a ombro em busca do melhor para a
categoria. É a categoria dos policiais que estão
cansados de sofrer. Chega de pires nas mãos. O
negócio agora é cabeça erguida, conversando no
mesmo nível de igual para igual, porque a categoria
policial merece e será respeitada por esse governo
que comanda o nosso Estado. Se tivesse que apostar
apostaria, dias melhores virão. Não vejo a hora.
Estamos à beira do triunfo, com certeza.

Para finalizar, a união está acima de tudo,
coloque isso na cabeça: Ordem, paciência e
inteligência. Sonho que se sonha só é só um sonho.
Mas o sonho que se sonha junto é uma realidade.
Muito bem

O SR. PRESIDENTE - CLAUDIO
VEREZA - Solicito a Deputada Mariazinha Vellozo
Lucas que assuma à presidência, para que eu possa
discutir à matéria.

A SRA. PRESIDENTA – MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS - Concedo a palavra ao
Deputado Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs Deputadas, em relação a esta matéria considero
legal, constitucional e de mérito importante.

Há uma controvérsia, no Estado do Espírito
Santo, se os Srs. Deputados podem legislar sobre
matéria tributária. O entendimento que esta
presidência e a nossa assessoria tem é que isso já foi
vencido nos tribunais superiores e a Assembléia
Legislativa tem competência para iniciar matérias na
área tributária. Porém, no âmbito do Poder Executivo
há um posicionamento diferente, considerando que é
matéria privativa do Poder Executivo. Considero a
matéria constitucional e se fosse votar votaria a favor
porque vai beneficiar os hospitais filantrópicos.

Srª Presidenta e demais deputados, nasci na
cidade de Aimorés, Minas Gerais, vim aos quatro
anos para o Espírito Santo e me considero um
capixaba da gema, inclusive já recebi título de
cidadão.
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No dia 22 de fevereiro de 1.950 o meu pai
foi me registrar e me registrou como Claudio
Humberto Vereza Lodi. Humberto com aquela idéia
dos mineiros de que o primogênito deve levar o nome
do pai; Claudio porque minha mãe preferiu que esse
seja o meu nome. Portanto, Sra. Deputada Mariazinha
Vellozo Lucas, não me chamo nem Chico e nem
Francisco; sou Claudio Humberto Vereza Lodi. Como
já disse na semana passada, não tenho o mínimo
receio da possibilidade ou das possibilidades do que
poderá ocorrer amanhã na CPI do Seguro. E digo
mais uma vez porquê: porque juntamente com meus
colegas de Mesa Diretora, Srs. Deputados Anselmo
Tose e Paulo Foletto, abrimos, implodimos os
esquemas de desvio de dinheiro público nesta Casa.
Para não falar aquela expressão que acho que tem
uma conotação pejorativa : “caixa preta”, embora a
caixa do avião tenha o nome de caixa preta e por isso
ela é usada normalmente. Não tenho nenhum receio.
Abrimos, implodimos aqueles esquemas e não foi
apenas o do seguro dos ex-Deputados, foram tantos
outros. De tal forma que não é para mim a expressão
que tem sido pronunciada nesta tribuna: ”O pau que
dá em Chico tem que dar em Francisco” . Eu me
chamo Claudio Vereza, graças a Deus, graças a meu
pai e a minha mãe, Sr. Deputado Reginaldo Almeida.

Vamos fazer desta tribuna, se o tempo nos
permitir, o registro dos contratos que abrimos, os que
tinham sido feitos por licitação refizemos o processo
licitatório, os que não tinham licitação fizemos o
processo licitatório e todos, indiscriminadamente,
foram recontratados super abaixo do que eram
contratados nos períodos anteriores.

Item 01 - em janeiro de 2.003: serviços de
conservação e limpeza, celebrados com a empresa
Fibra Negócios e Serviços Ltda; valor mensal pago
até aquela data era de R$ 100. 343,00. Tal contrato
foi feito sem licitação pelo prazo de dez anos.

Valor mensal pago após a revisão feita pela
atual Mesa Diretora e de acordo com a Lei 8666/93: –
Lei que rege as licitações públicas -: R$ 59.100,00.
Economia projetada anual: R$ 494.916,00.

Item 2 – em janeiro de 2003: serviços de
manutenção predial, celebrados com a empresa
Réggia Engenharia Ltda: valor mensal pago na data:
R$158.095,00. Tal contrato foi feito sem licitação
pelo prazo de dez anos.

Valor mensal pago após a revisão feita pela
atual Mesa Diretora e de acordo com a Lei 8666/93: –
Lei que rege as licitações públicas -: R$ 99. 675,00.
Economia projetada anual: R$ 701.040,00.

Item 3 – serviços de emergências médicas e
remoção de servidores e deputados, celebrados com a
empresa Help Emergências Médicas Ltda. Foi
cancelado esse contrato.

Ainda outros contratos: item 01 - seguro
predial: contrato celebrado em 2001, sem licitação,

com a empresa Porto Seguro Seguros, com
intermediação da Corretora Roma Administradora e
Corretora de Seguros Ltda, de valor anual: R$
494.000,00.

Após a realização de procedimento
licitatório feito pela atual Mesa Diretora, foi
contratada a empresa Banestes Seguros, pelo valor
anual de R$ 67.270,00. Economia projetada anual de
R$ 427.000,00, com uma redução de 88,37 por cento.

Item 02 – seguro de vida de ex-deputados:
contrato anterior, celebrado em abril de 1.997, com a
empresa AGF do Brasil Seguros, com intermediação
da Corretora Roma Administradora e Corretora de
Seguros Ltda, cujo valor mensal estava, em fevereiro
de 2.003, em R$ 197.184,00.

Contrato emergencial feito a partir de abril
de 2003, pela atual Mesa Diretora na forma prevista
na Lei das Licitações, com o valor de R$ 44.974,00.
Economia anual de R$ 1.826.520,00.

A partir de outubro de 2004 o seguro foi
extinto, sendo substituído - por este Plenário,
aprovado neste Plenário - pelo pagamento de pecúlio,
na forma da Lei Estadual, ampliando ainda mais a
economia e a garantia do direito dos ex-deputados
estaduais.

Esta Mesa Diretora trouxe a público os
desvios decorrentes do seguro no dia 25 de abril de
2003 e tiveram seus processos imediatamente
reproduzidos e encaminhados ao Ministério Público
no início do mês de maio de 2003, antes da
constituição e instalação da CPI do Seguro. Portanto,
não cabe o questionamento de que nos adiantamos ao
enviar para o Ministério Público a documentação do
seguro dos ex-deputados. Enviamos como era de
nossa obrigação; em seguida é que foi aberta a CPI,
depois de termos feito esse procedimento. Portanto,
não houve intenção de furar CPI nenhuma porque não
havia nenhuma CPI constituída sobre esse assunto,
naquele momento.

Item 03 - Seguro de vida de servidores da
Assembléia Legislativa. O contrato foi cancelado pela
atual Mesa Diretora em março de 2003, por não
vermos obrigatoriedade dessa garantia. O seguro era
também com a empresa Porto Seguro Seguros com
intermediação da Corretora Emcosa, com valor de R$
115.000,00 mensais.

Item 04 - Patrocínios diversos. Despesa da
ordem de R$ 7.900.000,00 em 2002. Esta Mesa
Diretora, imediatamente após tomar posse, suspendeu
todos os patrocínios com base em parecer do Tribunal
de Contas do Estado, parecer esse assinado pela então
Conselheira, hoje Deputada, Sr.ª Mariazinha Vellozo
Lucas, que diz que não cabe, não é competência do
Poder Legislativo patrocinar eventos; isso é
competência do Poder Executivo. O parecer era a
respeito de patrocínios na Câmara Municipal de
Vitória. A suspensão dos patrocínios redundou em
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uma economia de R$ 7.900.000,00 no ano de 2003,
estimativa. Quero dizer que em relação a este item a
Receita Federal requisitou desta Casa a
documentação referente a essa questão, e por
obrigação constitucional, entregamos à Receita
Federal a documentação que se referia a patrocínios, a
documentação que foi encontrada nos arquivos da
Casa.

Teríamos ainda a relatar a questão do
restaurante. O restaurante da Casa era um espaço
concedido sem qualquer receita para o Tesouro
Estadual e sem licitação, tinha sido concedido a uma
determinada empresa. Realizamos licitação e hoje é
pago pela empresa atual, a Nutriqualy, sete mil e
seiscentos reais aos cofres público, com receita anual
prevista de noventa e um mil e duzentos reais.

Como o tempo destinado a nossa fala se
encerrou, deixo por aqui este registro enfatizo mais
uma vez que os colegas, Srs. Deputados membros da
CPI do Seguro, podem ficar tranqüilos, sossegados,
que terão total liberdade para fazer o relatório e votar
esse relatório que será apresentado pelo Relator Sr.
Deputado Sérgio Borges, amanhã. Não há da minha
parte nenhum receio a respeito de qualquer decisão
que a CPI possa tomar. Tenho minha consciência
tranqüila, assim como os meus colegas da Mesa.
Abrimos a caixa preta, denunciamos e encaminhamos
ao Ministério Público antes da CPI ser criada, toda
documentação referente a essa questão. (Muito bem!)

O SR. MARCELO SANTOS - Sra.
Presidente, pela Ordem! Registramos que o projeto
que propôs o fim do seguro dos Parlamentares desta
Casa, é de nossa autoria, apresentado no início da
nossa legislatura.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, também entendemos como o Sr.
Presidente, Deputado Cláudio Vereza, que a matéria
tributária é de competência do Poder legislativo. Isso
já está esclarecido para todas as Assembléias
Legislativas do Brasil.

Com relação ao Projeto de Lei nº 051/2004,
de autoria do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira,
votamos favorável na Comissão de Saúde e
votaremos favorável em Plenário. Consideramos um
projeto interessante porque isenta os hospitais
filantrópicos do pagamento de ICM cobrados sobre a
energia elétrica e prestação de serviço de
comunicação.

Sabemos que os hospitais filantrópicos se
arrastam financeiramente pelo Estado do Espírito

Santo. Um projeto dessa envergadura só poderá
receber o apoio dos Srs. Deputados e, com certeza, do
Governo.

Parabenizamos o Sr. Presidente Deputado
Cláudio Vereza, pelo relatório que S. Exa apresentou,
das ações da Mesa em relação a alguns contratos e
prestações de serviços que a Mesa Diretora
encontrou, com a sua assessoria.

Digo que também não sou Chico nem
Francisco. Sou Sérgio Manoel Nader Borges, filho de
Hugo Borges e Neuza Nader Borges. Sou o Relator
da CPI do Seguro, eleito através dos votos dos Srs.
Deputados Gilson Amaro, Gilson Gomes, Janete de
Sá e Carlos Casteglione. Inclusive, fazemos um apelo
ao Sr. Deputado Carlos Casteglione para que S.Exa
retire o pedido de adiamento, até pelo próprio
discurso do Sr. Presidente, Deputado Cláudio Vereza,
para que amanhã possamos fazer o relatório e
entregá-lo, para possamos cuidar de outros assuntos,
porque tem quase ou mais de um ano que discutimos
e analisamos essa papelada toda. Não é uma tarefa
fácil e nem prazerosa para quem participa dela,
principalmente para quem é relator. Enganam-se
aqueles, que acham que dá prazer a nós Deputados
que somos relatores de CPI ou que delas fazemos
parte, porque a CPI é um instrumento legítimo do
legislativo brasileiro. Principalmente quando a CPI é
para investigar ações de Deputados e de ex-
Deputados do próprio legislativo.

Deixamos esta nossa palavra, e pedimos ao
Sr. Deputado Carlos Casteglione que retire o pedido
de adiamento desta CPI. Não há mais razão de adiá-
la, porque o sigilo da Roma já está quebrado e
chegará as mãos de quem tem que chegar.

Se o Ministério Público já tem os
documentos que o próprio Presidente disse que já
encaminhou antes, pode ser que possamos acrescentar
a esses documentos mais documentos que chegaram
até nós via investigação da CPI.

Sinto-me muito tranqüilo como relator desta
CPI, até pela minha própria formação, e quem
conhece bem os meus pais. Mas principalmente,
quem conhece bem a minha mãe que, neste momento,
vive um momento difícil, seu estado de saúde é bem
delicado e irreversível por causa da sua dependência
renal, e, ela está muito preocupada com o meu
relatório e pelas coisas que ela ouve e com os
telefonemas que estão dando para a casa do meu pai,
etc.

Nunca pedimos segurança, nesta Assembléia
Legislativa, para nada. Andar com seguranças só
servirá para colocá-los em risco. Se andarmos com
três ou quatro seguranças e o sujeito quiser nos matar,
não só nos matará como também matará os
seguranças. Sobrará para os seguranças.
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Como nenhum de nós nasceu para semente.
Todos nascemos e Deus tem um plano de vida para
nós que é o plano de vida da prática do bem. Temos
que viver buscando a prática do bem e o
aperfeiçoamento. Os Srs. Deputados Reginaldo
Almeida e Geovani Silva, V.Exas. que conhecem
bem a palavra de Deus sabem do que estamos
falando, apesar de sermos de religiões diferentes, a
bíblia e o Deus são os mesmos.

Temos que buscar o aperfeiçoamento, todos
nós somos falhos. Mas deixaremos bem claro, neste
Plenário, que não existe na índole do relator da CPI
do Seguro, nenhuma vontade de fazer qualquer coisa
para prejudicar A ou B, pelo simples fato de
prejudicar.

Além disso, também confiamos bastante nos
Deputados que compõe a CPI do Seguro, que são os
Srs. Deputados Carlos Casteglione, Gilson Amaro, a
Presidenta Janete de Sá e Gilson Gomes.

Somos em cinco e não é o relatório do
relator que será a definição de tudo. Todos os
Deputados têm o direito de fazer emendas e apreciá-
las. O próprio Regimento Interno da Casa prevê todas
essas coisas.

A assessoria parlamentar que a Mesa tem e
que irá nos assessorar amanhã, durante o relatório, os
nossos procuradores, são competentes ao ponto de
não deixar que cometamos erros e falhas que possam
prejudicar alguém ou entidades que por um acaso
sejam colocadas no relatório.

Reiteramos ao Sr. Deputado Carlos
Casteglione que retire esse documento para que
façamos logo essa Sessão amanhã, porque a tendência
da votação é pelo indeferimento. Somos apenas cinco,
no mínimo será três a dois. Pedimos que S.Exa retire
e que façamos de comum acordo e numa Sessão que
começará às 9h. e temos até às 14h30min para acabar,
porque posteriormente há uma outra às 15h.

Estaremos nesta Casa às 9h. em ponto, com
o relatório. Temos mais de cinqüenta volumes e
depois desta nossa fala sairemos desta Assembléia
Legislativa e terminaremos a nossa avaliação desta
papelada toda com a equipe que está nos
assessorando. A consultoria que a Mesa contratou
está trabalhando aqui na Assembléia e deve fechar a
consolidação contábil até às 18h ou 19h. Temos
conversado diariamente e por iniciativa nossa.

As pessoas que me conhecem bem sabem de
onde vim, sabem a formação que temos. Alguns
devem lembrar do meu tio Solon Borges, do meu tio
Adalberto Simão Nader. A minha mãe tem oitenta e
dois anos, ela foi professora, andou em lombo de
burro para dar aula em Venda Nova. Naquele tempo
não tinha esse asfalto bonito que sobe a BR 262.

Não podemos desonrar ou manchar uma vida
dessa. Uma pessoa que tive a felicidade de ser filho e
conviver com ela oitenta e dois anos, e posso perdê-la

a qualquer momento, pois ela tem uma deficiência
renal grave, não tem mais os dois rins e ela fazia três
diálises peritoneal por semana e hoje está fazendo
sete diálises, todos os dias e, o coração dela está mais
fraco.

Por todas essas coisas e pelos meus três
filhos, dois advogados, uma tem trinta anos, é
advogada e professora da FDV, a Fernanda, o Felipe
é advogado em São Paulo e a Silvia vai se formar em
psicologia. Se não fosse por nada, pelos três eu teria
que ser imparcialmente justo. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, declino.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo S.Exª declinado, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei nº 051/04.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, é uma pena o Sr. Deputado Sérgio
Borges se ausentar do Plenário exatamente neste
momento.

Queremos dizer da importância do projeto de
autoria do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira. Todos
os Srs. Deputados conhecem a nossa luta em defesa
dos hospitais filantrópicos do Estado do Espírito
Santo. Entendemos que esses hospitais prestam um
grande serviço à comunidade espírito-santense, ao
Sistema Único de Saúde.

Pedimos para declarar voto para responder a
solicitação do nobre Deputado Sérgio Borges.
Queremos dizer a S.Exª e também aos demais
Deputados que não retiraremos o nosso pedido de
convocação da CPI para analisar a prorrogação da
CPI do Seguro.

Ontem assomamos a Tribuna e justificamos
o nosso pedido que também foi assinado pelo Sr.
Deputado Gilson Gomes. Entendemos que temos dois
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motivos básicos para prorrogar a CPI. O primeiro é a
auditoria externa contratada por esta Casa que custou,
pelas nossas informações, mais de quarenta e cinco
mil reais. Agora são 17h04min e até esse momento
não temos o relatório final dessa auditoria externa. A
sessão está convocada para amanhã, às 9h.

Entendemos que não devemos ter tempo
hábil para analisar o relatório dessa auditoria externa,
caso ela chegue, para incorporar ao nosso sub-
relatório que leremos amanhã. Julgamos importante
termos os dados da auditoria externa, que foi
contratada com a aprovação desta CPI para nos dar os
dados da questão contábil que gira em torno da CPI
do Seguro. Não são poucos os recursos.

Um outro motivo que nos faz pedir a
prorrogação junto com o Sr. Deputado Gilson Gomes
é a questão da quebra do sigilo bancário da corretora
Roma. Lembramos que ontem citamos um episódio
recente do seguro predial desta Casa, onde está
envolvido também esta corretora que foi criada,
segundo palavras de um dos sócios na CPI do Seguro,
para prestar exclusivamente serviços à Assembléia
Legislativa.

Esta CPI, criada para analisar a situação do
seguro dos Deputados desta Casa, tem a obrigação e
não podemos abrir mão desta prerrogativa de
Deputados em concluir esta CPI. Entendemos que
conclui-la, e bem, dando a resposta que a sociedade
necessita, é aguardar a quebra do sigilo bancário da
Corretora Roma. Este parece ser o principal motivo
que temos e a quebra do sigilo nos dará elementos
que faltam para concluirmos esta CPI com sucesso.

A Corretora Roma distribuía duzentos por
cento do valor pago para a seguradora, para algumas
sub-corretoras. Temos coisas para esclarecer e não
podemos deixar isso para o Ministério Público que
fará o seu trabalho quando enviarmos o relatório.
Temos a convicção de que primeiro é necessário
esperarmos a quebra do sigilo bancário, a resposta do
Banco Central e com certeza faremos o nosso
trabalho de Deputado para o qual fomos designados
nesta CPI.

Conversamos com a Presidente Srª Deputada
Janete de Sá, conversamos com todos os membros
desta CPI de que encerrar esta Comissão amanhã não
é a melhor coisa a se fazer. Temos que dar uma
resposta concreta e resultados.

Não iremos retirar o nosso pedido de
prorrogação que foi assinado, protocolado. A Srª
Deputada Janete de Sá disse-nos ontem no Palácio
que estará analisando-o e submetendo-o à CPI na
reunião de amanhã. Isso, antes de ler o relatório.
Como a Presidente não acatou o nosso pedido de
convocar uma reunião anterior à CPI, que aliás tem
tempos que não se reúne, precisamos analisar este
pedido antes da leitura do relatório do Sr. Deputado
Sérgio Borges amanhã. (Muito bem!)

O SR. GILSON AMARO – Sr. Presidente,
pela ordem! Peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Gilson Amaro.

O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, o projeto de lei de autoria do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira contribui para o bom
funcionamento dos hospitais filantrópicos. Somos por
sua aprovação, pois é importante para os hospitais
que atendem a população do Espírito Santo.

Assomamos a esta Tribuna pois somos
membros da CPI do Seguro. Há mais de um ano
estamos nesta Casa trabalhando. Quando começamos
os nossos trabalhos fizemos questão de uma equipe
competente para nos acompanhar nas investigações,
nas convocações das pessoas. Com todo respeito que
temos aos Srs. Deputados Carlos Casteglione e
Gilson Gomes que solicitam adiamento da CPI, mas
entendemos que o tempo foi suficiente para que
pudéssemos pedir a quebra do sigilo bancário de
qualquer uma das pessoas que tenham sido
convocadas.
 Acompanhamos desde o início esse trabalho.
Indicamos o Sr. Deputado Sérgio Borges para ser
Relator dessa CPI e dissemos que votávamos com o
Relatório de S.Exª. O Sr. Deputado Sérgio Borges
tem experiência, é um técnico, capaz, constituiu uma
assessoria para que o ajudasse.

Amanhã, com certeza, serão encerrados os
trabalhos desta CPI. Como disseram o Presidente
desta Casa e o Deputado Sérgio Borges, “não
queremos condenar ninguém”. Não é esse o meu
papel, não tenho interesse em fazer mal a ninguém,
mas fazemos parte dessa CPI e temos que dar
respostas às pessoas que confiaram em nós e nos
conduziram a esta Casa.

Minha opinião é de que amanhã devemos
encerrar essa CPI para que possamos ver de fato o
Relatório que tem que ser apresentado. Estaremos
presentes, do início ao fim, para darmos nosso voto.
Não pediremos adiamento, não votaremos para
adiamento desta CPI, como já falamos há três ou
quatro semanas.

Com certeza, nós membros desta CPI
realizamos um bom trabalho, fomos bem
assessorados, tivemos apoio técnico da equipe de
Procuradores da Assembléia Legislativa que se fez
presente em todos os momentos de nossas reuniões e
convocações. Temos subsídios de sobra para
mostramos ao povo capixaba a razão dessa CPI ter
sido criada.

Mantenho minha posição pelo encerramento
da CPI amanhã. Votarei com o Relatório do Deputado
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Sérgio Borges, que é o nosso relator. Dissemos desde
o início que tínhamos um relator e que iríamos
acompanhá-lo. Com certeza, sem querer prejudicar
ninguém, queremos chegar ao final do ano, iniciar o
recesso com essa CPI decidida.

Temos confiança em nossos assessores, em
nossos Procuradores. Temos certeza de que o
Relatório do Deputado Sérgio Borges será suficiente
para que possamos dar explicações dessa CPI. (Muito
bem!)

O Sr. Marcelo Santos – Sr. Presidente, peço
a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas
e Srs. Deputados, somos favoráveis a este projeto que
recebeu nosso relato pela aprovação, uma vez que
traz benefícios à população do Espírito Santo.

Neste momento falaremos sobre um assunto
que será apreciado nos próximos dias por esta Casa
que é o Orçamento e as emendas apresentadas pelos
Parlamentares. Um acordo coletivo dos Srs.
Parlamentares junto ao Governo do Estado definiu
que cada parlamentar apresentaria emendas no total
de até seiscentos mil reais.

Quero deixar registrado que apresentamos
emendas na totalidade dos seiscentos mil reais.
Emendas exclusivas para Cariacica. Foram vinte e
cinco emendas apresentadas. Quero aproveitar o
momento nesta Tribuna para falar sobre as emendas
que apresentei ao Orçamento Estadual e,
previamente, acredito, acatadas pelo Sr. Relator e
naturalmente aprovadas pelos Srs. membros da
Comissão de Finanças da qual faço parte como
membro.

A primeira Emenda é para o Bairro Nova
Rosa da Penha I, onde solicitamos a Emenda em
convênio com a Prefeitura de Cariacica para
pavimentação das Ruas 23, 24, 21, 25, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 56, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 e 71, as quais,
não tenho dúvida de que serão aprovadas.

Apresentei também Emendas para a
pavimentação de ruas no Bairro Nova Rosa da Penha
II, onde cito as ruas 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 72, 73, 79, 99, 101, 102, 103, 104, 105 e 106.

Apresentei também ao Orçamento do Estado
Emendas para pavimentação de ruas no Bairro São
Conrado, cito as ruas Águia, Cardeal, Sabiá, Colibri,
Papagaio, Coruja, Gaivotas, Tucano e Falcão.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Vista Linda,

também em Cariacica, cito as ruas “B”, Viana,
Vitória, Castelo e Guarapari.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Alzira Ramos,
cito as ruas Hermínia, Sarcilene, Virgínia, Maline
Ramos.

Também Emenda para pavimentação da Rua
“M”, em convênio com a Prefeitura Municipal de
Cariacica no Bairro Bela Vista.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Castelo Branco,
cito as ruas Primeiro de Maio, 19, 18, 20, 23, 12, 06,
Joana Maria, 21 e 57, todas no Bairro Castelo Branco.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Campo Verde e
as ruas são, Almir Laranja, Paulo Nascimento,
Ignácio Gobbi, Ernesto Silva, Hermes Santório, Rua
07, 06 e Avenida São Paulo, todas em convênio com
a Prefeitura Municipal de Cariacica.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Operário, onde
cito a rua dos Professores.

Outra Emenda apresentada, também em
convênio com a Prefeitura de Cariacica no Bairro
Novo Horizonte, onde cito as ruas Santa Cecília e São
João naquele bairro.

Apresentei também Emendas ao Orçamento
para pavimentação de ruas no Bairro Aparecida, onde
cito as ruas Santo Augustinho, Beira Linha, Alzira
Maria de Jesus.

Também apresentei outra Emenda ao
Orçamento para pavimentação de ruas no Bairro São
Geraldo, em convênio com a Prefeitura de Cariacica,
cito as ruas Santana, Aparecida e Maria Paiva.

Também Sr. Presidente, apresentei outra
Emenda ao Orçamento para pavimentação de ruas no
Bairro São Francisco, as quais são as seguintes; Rua
Darci Fogo, Marcienher, Rua Municipal, Rua da
Vitória, Rua Campo do Grêmio, Rua Lauro Corona,
Rua Dina Sfat e Avenida Padre Leandro Bell Mono.

Outra emenda que apresentamos também,
em convênio com a Prefeitura de Cariacica, para
pavimentação de ruas no Bairro Santa Luzia, das ruas
Bom Retiro, Rua da Campina e Rua Santa Palma.
Outra emenda apresentada também para a
pavimentação de ruas no Bairro Liberdade, das ruas
Padre Gabriel, Volta Redonda, Joana D’Arc, Rua da
Paz, Manaus, Rua A e Beco 4. Também apresentamos
emendas para pavimentação de ruas no Bairro Santa
Catarina I, das ruas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21. Outra
emenda apresentada para pavimentação de ruas no
Bairro Flexal I, das ruas Ralph Salles, Dom Pedro I,
Dom Pedro II, Carlos Gomes, João Coutinho e
Araribóia. Também apresentamos emendas para a
pavimentação de ruas no Bairro Nova Canaã, das ruas
Santa Luzia e Principal daquele bairro. Outra emenda
apresentada para a pavimentação de ruas no Bairro
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Flexal II, a Rua da Galeria naquele bairro. Outra
emenda apresentada em convênio com a Prefeitura de
Cariacica, para pavimentação de ruas e avenidas, no
Bairro Maracanã, das ruas 15, 16, 02, 38, 35, 07, 25,
3 A, 04, 34 e Avenida 02 daquele bairro. Outra
emenda que apresentamos para a pavimentação é no
Bairro Vera Cruz, as ruas Dério Beltrame, Bela Vista
e Monte Castelo. Outra emenda apresentada para o
Município de Cariacica, no tocante a pavimentação
das ruas Jardim Primavera, Lírio do Campo e Um
amor, no Bairro Vila Nova.

E agora, para finalizar, apresentamos outra
emenda para a pavimentação, em Cariacica, no Bairro
Santa Luzia, das ruas Y, Q, Bela Vista, Filomeno
Matos, Santa Luzia e Antônio Leandro naquele
bairro. Além das ruas na Avenida Espírito Santo, das
ruas 11, 12 e Rua Cariacica, no Bairro Prolar. Além
das ruas Espírito Santo e ruas 1 e 2, do Bairro
Antônio Ferreira Borges. Todas do Município de
Cariacica, em convênio com aquele município,
cumprindo o nosso papel de representante daquele
Município, nesta Casa, em obras de pavimentação e
benefícios para aquela comunidade. (Muito bem!)

 Discussão única, em regime de urgência, na
forma do Artigo 223, do Regimento Interno, do
Projeto de Lei nº. 095/2004.

Concedo a palavra ao Presidente da
Comissão de Cidadania, para que esta ofereça Parecer
oral à matéria.

A SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FÁTIMA COUZI) – Sr. Presidente, na forma
regimental, assumo a presidência da Comissão de
Cidadania e convoco os seus membros Srs.
Deputados Mariazinha Vellozo Lucas e Helder
Salomão.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Cidadania,

relatamos pela aprovação do Projeto de Lei nº.
095/2004, de autoria do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira, que dispõe sobre a Política Estadual de
Incentivo ao Turismo para o Idoso. (Muito bem!)
(Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Com a Relatora.

O SR. HELDER SALOMÃO – Com a
Relatora.

A SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(FÁTIMA COUZI) - Sr. Presidente, a Comissão de
Cidadania, por unanimidade, é pela provação do
projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra ao Presidente da
Comissão de Finanças, para que esta ofereça Parecer
oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Mariazinha
Vellozo Lucas, José Esmeraldo, Marcelo Santos e
Helder Salomão.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Finanças,

temos em mãos o Projeto de Lei nº 095/2004, de
autoria do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, que
dispõe sobre e Política Estadual de Incentivo ao
Turismo para o Idoso. Relatamos pela aprovação da
matéria. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Com o Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS - Com o
Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Sr. Presidente, a Comissão de
Finanças, por unanimidade, é pela aprovação do
projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei n°
095/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
declino.
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo S.Ex.ª. declinado, esta
presidência também declinará.

Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei n° 095/2004.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do Artigo 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n° 335/2004.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Mariazinha
Vellozo Lucas, José Esmeraldo, Marcelo Santos,
Helder Salomão e César Colnago.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. membros da Comissão de Finanças,

relatamos pela aprovação da matéria. (Muito bem!)
(Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Com o Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Contra o
Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o
Relator.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente,
a matéria foi aprovada contra um voto pela Comissão
de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei n°
335/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo S.Ex.ª. declinado, esta
presidência também declinará.

Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei n° 335/2004.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do Artigo 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n° 336/2004.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Mariazinha
Vellozo Lucas, Marcelo Santos, Helder Salomão e
César Colnago.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. membros da Comissão de Finanças,

relatamos pela aprovação da matéria. (Muito bem!)
(Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Com o Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o
Relator.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente,
a matéria foi aprovada por unanimidade pela
Comissão de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei n°
336/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo S.Ex.ª. declinado, esta
presidência também declinará.

Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei n° 336/2004.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, na
forma do Artigo 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n° 337/2004.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
presidência da Comissão de Justiça e convoco seus
membros, Srs. Deputados Marcelo Santos e Helder
Salomão.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, não há
quorum na Comissão para deliberar a matéria, razão
pela qual devolvo o projeto à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra à Comissão de
Finanças para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados César
Colnago, Marcelo Santos e Helder Salomão.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Finanças, o

Projeto de Lei nº 337/04, de autoria do Governador
do Estado que autoriza o Poder Executivo e o
Instituto Estadual de Saúde Pública a doar aos
municípios imóveis que lhes forem cedidos através de
termo de cessão de uso até a publicação desta lei.

Somos pela aprovação da matéria. (Muito
bem!) (Pausa)

Em discussão.

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-la.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(EDSON VARGAS) – Concedo a palavra a Sra.
Deputada Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
inscrevemo- nos para pedir desculpas aos colegas e as
pessoas que estão assistindo esta sessão, porque não
nos foi possível estar presentes há minutos antes a
essa sessão, em decorrência de estarmos fechando
detalhes do relatório da CPI do Seguro, que
pretendemos estar apresentando em reunião, amanhã,
neste plenário, às 9hs., onde tentaremos terminá- la
por volta das 14h30m. Se não estivermos concluído
os trabalhos até a abertura da sessão solene sobre o “
Dia da Bíblia,” talvez tenhamos que paralisar e
terminar a leitura do relatório em outro horário.

Estamos vendo o Regimento Interno,
teremos uma reunião às 18h10m. para fecharmos
detalhes do Regimento Interno. Deixamos a
sociedade capixaba ciente de que estamos tendo
muita responsabilidade no trabalho que estamos
fazendo até o presente momento. Estamos tendo
bastante cuidado na verificação de todos detalhes, de
assinaturas, de tudo que é inerente ao processo que
até então tem sido matéria de investigação. Antes da
leitura do relatório não nos cabe acusar ou absolver
ninguém.

Assomamos esta tribuna para dizer que não
entendemos um pedaço da fala do Presidente desta
Casa quando disse que não era “ Chico” e nem
“Francisco”, que o seu nome é Claudio Vereza.
Parlamentar que conhecemos muito bem, onde já
fomos eleitora do mesmo. Claro, Sr. Deputado
Claudio Vereza, conhecemos o nome de V.Exa., não
entendemos por quê se colocou na posição de
“Chico” e “ Francisco” porque não fizemos essa
deferência pejorativa com relação a V.Exa., isso é um
ditado popular.

O que está sendo investigado, independente
de ser poderoso neste Estado e de ser uma pessoa
humilde, o que foi investigado será relatado. Essa foi
a intenção quando dissemos o que der para “Chico”
tem que dar para “Francisco”. Não podemos estar
isentando ou crucificando alguém em decorrência do
seu estado social, da posição que ocupa ou até mesmo
do cargo que está emanado.

Foi essa a intenção, não entendemos porque
V.Exa. respondeu dando a impressão de que a
carapuça tivesse caído em sua cabeça. Se tivesse
perguntado-nos, teríamos esclarecido com o maior
prazer.
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E mais, defenderemos a leitura do
relatório, amanhã, porque não há nada que impeça
a leitura do relatório.

Se acontecer, deixamos nossa palavra
empenhada com os Srs. Deputados Carlos
Casteglione e Gilson Gomes, que pediram adiamento
mais uma vez. Já temos seis adiamentos e iríamos
para o sétimo. Mas se existir algo relevante, que
realmente mude os rumos do nosso relatório,
certamente defenderemos o adiamento.

Como até o presente momento não apareceu
nada que mude o relatório, a auditoria contratada
entregará os trabalhos hoje, entre dezoito e dezenove
horas.

Procuramos ver a questão da quebra de sigilo
bancário. Sequer o Banco Central foi comunicado até
o momento. Então, não esperaremos acabar os
mandatos que estamos emanados para essa CPI dar
em água, não dar em nada.

Nós, particularmente, enquanto Presidentes
da CPI que investiga o seguro dos Deputados, não
permitiremos manobras que inviabilizem a leitura do
relatório e um posicionamento final sobre esta
questão.

Agora, se houver fatos relevantes que
determinem alterações significativas no relatório,
analisaremos, porque somos uma Deputada séria e
estamos preocupada com o que faremos aqui amanhã
com o nome das pessoas. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. CÉSAR COLNAGO - Com o
relator.

O SR. MARCELO SANTOS - Com o
Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO - Com o
Relator.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. presidente, a
Comissão de Finanças, por unanimidade, é pela
aprovação do projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de lei n.º
337/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson. (Pausa)

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo S.Exa. declinado e também
vamos declinar, não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei n.º 337/2004.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, do
projeto de Lei n.º 338/2004.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, na
forma regimental assumo a presidência da Comissão
de Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados.
Marcelo Santos, Helder Salomão e Carlos
Casteglione.

Avoco a matéria para relatar.(Pausa)
Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão

de Justiça, relatamos pela constitucionalidade da
matéria.

Em discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HELDER SALOMÃO - Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS - Com o
relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com
o Relator.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente,
a Comissão de Justiça, por unanimidade, é pela
aprovação do projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra à Comissão de
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Marcelo
Santos, Cabo Elson e Helder Salomão.
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Designo para relatar a matéria o Sr.
Deputado Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, requeiro a
V.Exa. o prazo de até setenta e duas horas para
oferecer Parecer à matéria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – É regimental.

Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Discussão única, em regime de
urgência, na forma do Artigo 223 do Regimento
Interno, do Projeto de Lei n° 34/2004.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, na
forma regimental, assumo a presidência da Comissão
de Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados
Helder Salomão, Marcelo Santos e Carlos
Casteglione.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. membros da Comissão de Justiça, esta

matéria é importante. Falamos da importância das
ações do Governo do Estado na área da educação,
principalmente no que diz respeito à valorização do
profissional.

Aproveitamos a oportunidade, neste
momento que se fala muito da mudança do Secretário
de Educação, de trazer para este Plenário o
reconhecimento do trabalho do Secretário de Estado
Sr. José Eugênio Vieira, pelo duro trabalho
desenvolvido à frente daquela pasta.

Fazemos esta homenagem, pois o recesso
está próximo e não sabemos se no retorno dos
trabalhos desta Casa, o Sr. José Eugênio Vieira ainda
será o Secretário de Estado de Educação. Portanto,
fica a homenagem deste Sr. Deputado ao brilhante
trabalho desenvolvido por este Secretário, que por
nós é um exemplo entre os Secretários da máquina do
Governo do Estado do Espírito Santo.

Srs. membros da Comissão de Justiça, somos
pela constitucionalidade do Projeto de Lei n°
34/2004. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com
o Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, a
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão
de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra à Comissão de
Educação, para que esta ofereça Parecer oral à
matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(HELDER SALOMÃO) – Sr. Presidente, na forma
regimental, assumo a presidência da Comissão de
Educação e convoco seus membros Srs. Deputados
Cabo Elson e Edson Vargas.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. membros da Comissão de Educação,

acompanho o parecer da Comissão de Justiça, pela
aprovação da matéria. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. EDSON VARGAS – Com o Relator.

O SR. CABO ELSON – Com o Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO – Sr.
Presidente, a Comissão de Educação é pela aprovação
do projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra à Comissão de
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS)- Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados César
Colnago, Marcelo Santos e Helder Salomão.

Sr. Presidente, avoco a matéria para relatar e
me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas
para oferecer parecer à matéria.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA)– É regimental.
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS)- Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Discussão única, em regime de
urgência, na forma do art. 223 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei n.º 339/2004.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS)- Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Marcelo
Santos, Carlos Casteglione e Helder Salomão.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Finanças, em

relação ao Projeto de Lei n.º 339/2004, de autoria do
Governador do Estado, que abre crédito suplementar
no valor de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e
cinco mil reais) em favor da Secretaria de Estado da
Agricultura, abastecimento, aqüicultura e pesca para
os fins que especifica.

Somos pela aprovação da matéria,
parabenizando o Secretário de Estado da Agricultura,
Sr. Ricardo Ferraço, pelo brilhante trabalho à frente
daquela Pasta. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o parecer.(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(EDSON VARGAS) - Sr. Presidente, a Comissão de
Finanças é pela aprovação do projeto como redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Em discussão o Projeto de Lei n.º
339/2004.

Esta presidência declinará e não havendo
oradores inscritos, declaro encerrada.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Discussão única, em regime de urgência,
na forma do art. 223 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei n.º 35/2004.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
Presidência da Comissão de Justiça e convoco seus
membros, Srs. Deputados Helder Salomão, Carlos
Casteglione e Marcelo Santos.

Avoco a matéria para relatar.(Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Justiça, o

nosso parecer é pela constitucionalidade do Projeto de
Lei Complementar nº 35/2004, que cria a Secretaria
de Estado de Gestão e Recursos Humanos e
transforma a Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.(Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o parecer.(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com
o Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra à Comissão de
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Convoco os Membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados César
Colnago, Marcelo Santos e Helder Salomão.

Avoco a matéria para relatar.(Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Finanças, o

Projeto de Lei Complementar nº 35/2004, oriundo do
Governador do Estado, cria a Secretaria de Estado de
Gestão e Recursos Humanos e transforma a Secretaria
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e dá
outras providências.

O nosso parecer é pela aprovação da matéria,
registrando o trabalho extraordinário feito pelo
Secretário Guilherme Dias que, indiscutivelmente,
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sem nenhuma crítica a nenhum outro secretário e nem
querendo diminuir o tamanho de qualquer secretário,
é o melhor Secretário de Governo.

Portanto, ao criar a Secretaria de Gestão e
Recursos Humanos, temos a absoluta certeza de que o
Governo do Estado reconhece o trabalho do
Secretário Guilherme Dias à frente da Secretaria de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Mais uma vez parabenizamos o trabalho do
Secretário Guilherme Dias. (Muito bem!)(Pausa)

Em discussão o parecer.(Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o
Relator.

O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS – Com o
Relator.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente,
a matéria foi aprovada por unanimidade pela
Comissão de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 35/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo
Elson.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Havendo S.Exª declinado, esta
Presidência também declina da palavra e concede-a
ao Sr. Deputado Anselmo Tose.

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, como estamos no final desta sessão e
tendo avançado bastante a pauta, já que não podemos
votar o projeto ora em discussão por falta de
quorum, projeto que divide a Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão em duas, criando
a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, aproveitaremos o momento para agradecer
aos Srs. Deputados, particularmente ao Presidente da
Comissão de Finanças e aos Srs. Deputados
pertencentes à Comissão de Justiça que ajudaram para
que pudéssemos adiantar a pauta. Agradecemos aos

Srs. Deputados Marcelo Santos; Reginaldo Almeida;
Gilson Amaro, que tinha outro compromisso mas
permaneceu em Plenário; Cabo Elson, que declinou
da palavra por várias vezes, como também o
Presidente desta Casa.

Já que ontem não foi possível, dado também
ao grande número de projetos que foram avaliados
neste Plenário pelos Srs. Deputados, registraremos
neste momento que ontem ocorreu o lançamento do
programa “Ambiente Livre do Tabaco”, na
Assembléia Legislativa.

Falávamos, ontem, na presença do Sr.
Presidente Claudio Vereza, que esta Casa
seguramente se coloca como uma das mais
importantes ou talvez a pioneira no País a abolir dos
ambientes fechados o cigarro.

Agradecemos durante a solenidade e
reiteramos, desta tribuna, os nossos agradecimentos a
todos os funcionários desta Casa, particularmente os
Srs. Deputados que apoiaram esse trabalho feito por
uma equipe dedicada de servidores do Poder
Legislativo Capixaba.

Não é preciso fazer muitos comentários, mas
todos sabem a importância que tem às pessoas que
fazem o uso do tabaco a eliminação desse vício.
Seguramente, é um dos maiores problemas – como
fala a Organização Mundial da Saúde – que a
humanidade tem. O hábito de fumar é a principal
causa de doença e morte que pode ser evitada. Está
ligado às principais doenças conhecidas pela Ciência
nos tempos de hoje.

Esse não é um trabalho contra ninguém, mas
a favor de quem tem o vício de fumar, que é um dos
piores vícios. A dependência química causada pelo
cigarro é comparada à dependência química de outras
drogas, inclusive algumas drogas ilícitas que causam
uma dependência muito poderosa.

É um trabalho que junta todo mundo, quem
fuma, quem não fuma, assim por diante, para que as
pessoas possam estocar saúde, ao contrário dos que
fumam ativamente, ou dos que fumam passivamente,
muitas vezes sem ter sua liberdade respeitada, que
estocam doenças. Vamos estocar saúde.

Fica o exemplo do Poder Legislativo
Capixaba. Estão todos de parabéns.

Estão sendo disponibilizados na Casa três
fumódromos em andares diferentes e, também, três
espaços abertos, ventilados, para as pessoas que ainda
fumam, além de serem oferecidos vários cursos com
toda uma ligação com a Secretaria Estadual de Saúde,
mas principalmente com a Secretaria Municipal que
disponibiliza acesso a tratamento e acompanhamento
àquelas pessoas que têm esse hábito e desejam parar
de fumar.

Parabéns a todos os servidores desta Casa, ao
Poder Legislativo e a todos os Srs. Deputados. Muito
obrigado. (Muito bem!)



6352 – Diário do Poder Legislativo                                                    Vitória-ES, sexta-feira, 10 de dezembro de 2004

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – A matéria ficará para votação na
próxima segunda-feira.

Informamos aos Srs. Deputados que amanhã
faremos uma rápida sessão ordinária para que as
matérias que estão chegando, como por exemplo a
matéria do abono para os servidores da área da
educação, possam ser lidas e assim possamos adiantar
a tramitação das mesmas nas últimas três sessões:
segunda, terça e quarta-feira da semana que vem.

Então, amanhã, às 15 horas, haverá sessão
ordinária, mesmo que rápida.

Findo o tempo da presente sessão, convoco
os Srs. Deputados para a próxima, Solene, às 19
horas, em comemoração aos 120 Anos da Sociedade
Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do
Brasil, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
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CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA
OITAVA SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2004.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO
ROBSON VAILLANT.

ÀS DEZENOVE HORAS, O SR.
DEPUTADO ROBSON VAILLANT OCUPA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Senhoras e Senhores, é um prazer
presidir uma sessão como esta, Conforme entrevista
que acabamos de dar na TV Assembléia é muito
grande o respeito que temos com a Igreja
Presbiteriana, principalmente quando se fala de um
movimento feminino. O toque da mulher funciona
bem melhor do que o do homem quando se fala em
administração de uma instituição.

Sinto-me muito lisonjeado por estar
presidindo uma Sessão Solene como esta. Não só os
senhores estão se sentindo prestigiados, mas também
eu, como Deputado, representante da população,
também me sinto muito prestigiado. (Pausa)

Concedo a palavra ao Presidente do Sinodo
Central Espírito Santense, Reverendo Paulo César
Lacerda para fazer seu pronunciamento no Plenário
desta Casa.

O SR. PAULO CESAR LACERDA –
(Sem revisão do orador) – Digo à SAF, aqui
representada na pessoa da Alzier Guimarães Peyneau,
Presidente Sinodal do Trabalho Feminino, Sínodo
Central Espíritossantense, bem como as demais que
aqui se fazem representar.

As lindas histórias começam “Era uma
vez...” E fico a imaginar, e dou asas à minha
imaginação naquele dia 10 de novembro de 1884,
quando um grupo de senhoras estavam reunidas, após
um estudo bíblico, fizeram uma arrecadação
beneficente e de repente elegeram a primeira
presidente, Carolina Smith. A partir dali alçaram um
vôo para todos os rincões da nossa nação, fazendo-se
ali representar.

Há um fato que gostaria de ressaltar que
sempre está vívido na minha memória: até 1958, e foi
justamente no 3º Congresso Nacional, o tema e o
lema das mulheres era “amar e servir”, e a partir dali
mudaram o tema e o lema, mais completo, “Se tu,
uma benção.” Dá-se a impressão que ali ouviram um
mando divino como outrora ouvira Abraão. E
realmente a partir dali essas mulheres foram
verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta,
incansáveis na luta, vitoriosas em Cristo Jesus.

Trago essa saudação para essas heroínas da
fé, mulheres que têm sido ao lado da igreja, e vamos

assim dizer, o alicerce, onde há uma igreja bem
sucedida há uma SAF forte, vibrante.

Que Deus possa continuamente abençoá-las,
não somente nesses cento e vinte anos, mas todos os
anos por vir para honra e glória do nosso Deus.
Amém. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Concedo a palavra ao representante
do Sr. Haroldo Peyneau, Secretário Sinodal da SAF;
Pastor Antônio Raimundo Silva Alves.

O SR. ANTÔNIO RAIMUNDO SILVA
ALVES – (Sem revisão do orador) – Sr. Presidente
desta sessão solene, SAF presente especialmente na
pessoa da presidente da Confederação Sinodal do
Trabalho Feminino, Srª Alziér Guimarães Peyneau,
oradora da noite; Presidente do Sínodo Central
Espiritossantense, demais irmãos presentes. No Brasil
não há uma saudação para este momento, é boa noite
mesmo.

É uma grata satisfação estarmos reunidos
nesta Casa para juntos comemorarmos cento e vinte
anos de existência do trabalho da Sociedade
Auxiliadora Feminina. Estou falando em nome do
Presbítero Haroldo Peyneau, Secretário Sinodal do
Trabalho Feminino.

Sou Secretário Sinodal do Trabalho
Masculino. Trago uma saudação às mulheres
presentes nesta sessão, homenageadas, na certeza de
que quando a palavra de Deus nos diz que Ele
escolheu as coisas fracas deste mundo para
envergonhar as fortes. Creio que posso tomar como
alusão a realidade vivencial nossa no que diz respeito
à realidade da mulher, que mesmo sendo segundo a
imaginação do homem mais fraca, frágil, na verdade
se configura como elo, bênção maior que Deus nos
causou, deu-nos na face da terra.

Quando imaginamos a função da mulher em
todos os sentidos, podemos perceber o quanto elas
aprendem como filha, depois como esposa, depois
como mãe e principalmente como serva.

Temos observado isso na história da igreja,
mulheres que permanecem no anonimato, mas que
têm trabalhado e muito para o reino do Senhor Jesus
Cristo na terra. Temos certeza absoluta de que Deus
tem honrado o trabalho dessas mulheres anônimas,
dentre elas algumas são homenageadas e outras ficam
no anonimato.

Temos presidentes de SAFs locais, temos
presidentes de federações, temos também a Presidente
da Sinodal. É um trabalho a exemplo de verdadeiras
servas de Deus, tem buscado a glória de Deus em
primeiro lugar. Essas mulheres não cansam, são
incansáveis nessa labuta, nesse trabalho. Por isso é
justa a homenagem.
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Quando Deus fez as mulheres, fez para ser
auxiliadora do homem e ela tem dado uma
demonstração de eficiência extraordinária. Por isso, a
Sociedade Auxiliadora Feminina não está apenas de
parabéns, mas Deus por certo honrará servas como
essas no tempo próprio.

Parabéns para vocês e que Deus continue
usando-as para a glória Dele, nesse eficiente trabalho
que verdadeiramente vem desempenhando nesses
cento e vinte anos de Igreja Presbiteriana, sem falar
de séculos na Igreja. Que Deus as abençoe. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) - Gostaria de ilustrar a fala do nosso
Reverendo Antônio Raimundo, que falou sobre a
mulher. Todas as vezes que realizo um casamento,
sempre falo que Deus criou todas as coisas. Fez os
rios, as árvores, os animais. Fez tudo e trouxe tudo
diante de Adão, depois da criação do homem, e fez
com que Adão viesse a dar nome aos animais, as
aves, mostrou a ele o paraíso, mostrou aquela coisa
linda da criação de Deus.

A Bíblia fala, no livro de Gênesis, logo
depois da apresentação e nomeação dos animais, que
o homem estava triste, cabisbaixo. Por quê? Diante
daquela criação, daquela grandeza de Deus, o homem
se encontrava vazio e triste. Por quê? O homem, o
Adão, depois da sua criação, diante daquela
maravilhosa criação de Deus, a construção do
Universo, só veio se alegrar quando caiu em profundo
sono. Deus tirou a sua costela, fez uma mulher
chamada Eva, trouxe-a e a apresentou a Adão. Veja o
que a Bíblia fala de quando Adão se alegrou diante da
presença de sua mulher: “Essa é carne da minha carne
e sangue do meu sangue.”

Vejam a importância de uma mulher na vida
de um homem. Com essa referência gostaria de
ilustrar a palavra do Reverendo.

Concedo a palavra à Srª Irma de Oliveira
Silva, Secretária de Cultura da Sinodal do Espírito
Santo.

A SRA. IRMA DE OLIVEIRA SILVA –
(Sem revisão da oradora) - Sr. Dirigente desta
reunião, Sr. Deputado Robson Vaillant, autoridades
eclesiásticas que se encontram nesta Casa e todos que
estão presentes neste momento, queremos falar coisas
rápidas, pinceladas sobre o nosso trabalho feminino.

Ele nasceu como todos os trabalhos nascem,
de uma forma pequena. Esse foi um trabalho especial,
nasceu com base sólida, nasceu na cidade, na capital
de Pernambuco, Recife, e ali começou o primeiro
trabalho das Senhoras da Igreja Presbiteriana do
Brasil. Esse trabalho é consolidado no reino de Deus,
servas comprometidas para o trabalho do Senhor.

Depois nasceu o segundo grupo, que foi em Rio
Claro, em São Paulo.

O início se deu em Recife, em 10 de
novembro de 1884, e logo a seguir veio o de São
Paulo. Depois, esse trabalho não parou mais.

Em todas as Igrejas Presbiterianas foram
logo se abrindo o trabalho das Sociedades
Auxiliadoras Femininas. E com isso, o Supremo
Concílio de nossa Igreja com um carinho muito
grande, olhando para as mulheres da nossa Igreja,
organizou esse trabalho em nível no Supremo
Concílio da IPB do Brasil.

Esse trabalho, foi logo organizado e
nomeado um Secretário para que acompanhasse de
perto esse trabalho maravilhoso das mulheres
presbiterianas do Brasil.

Queremos ressaltar o seguinte: esse trabalho
é um trabalho respeitável nas Igrejas. Pode perguntar
a cada um Pastor, se pudéssemos perguntar, eles
iriam dizer a mesma coisa. Têm estruturado dentro
dos parâmetros da Igreja Presbiteriana do Brasil,
Sociedade Auxiliadora Feminina – SAF é a sua sigla.
As SAFs são ligadas aos Presbitérios que formam a
Federação. As Federações são ligadas as Sinodais que
formam a Confederação Sinodal e as Confederações
Sinodais são ligadas à Nacional, que é ligada ao
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Em nosso Estado, temos três Sinodais: a
Central e temos também, a Transestaduais, que é a
Espírito Santo/Rio de Janeiro e Minas/Espírito Santo.
Formamos mais ou menos, um número de doze mil
sócias, somente nessas três Sinodais.

E em nível de Brasil, temos mais de cem mil
mulheres associadas na SAF do Brasil. Queremos
dizer, que temos também a nossa literatura própria,
que é a SAF em revista, onde temos mais de
cinqüenta mil assinantes e esse trabalho feminino,
estende-se não somente na Igreja local, mas tem
também, como objetivo, ir além as outras áreas, como
de espiritualidade, educação, ação social, saúde,
ambiente, cultura, música e outras mais.

Concluindo, queremos dizer o seguinte: este
trabalho não se prende só à Igreja local, mas ele vai
além das fronteiras como já temos no Paraguai, na
Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos e em
outros alguns países. Muito obrigada. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Estamos nesta Sessão Solene
homenageando a Comemoração dos 120 Anos da
Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja
Presbiteriana do Brasil.

Convidamos a cantora Mariângela Rodrigues
da Silva, para interpretar a música especial “Ao Deus
Grandioso”.

(É entoada a música “Ao Deus
Grandioso”)
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O SR. PRESIDENTE - (ROBSON
VAILLANT) - Belíssima voz da nossa cantora
Mariângela Rodrigues da Silva. Inclusive, quero até
pedir a equipe de som que quando descermos para
fazer a entrega comemorativa, que coloque de fundo
o BG. Para quem não entende, o BG é uma
linguagem técnica de som de fundo. Linda música.

Concedo a palavra a Srª. Maria Terezinha
Borges Coutinho, para ler a sua poesia, que se
encontra inserida no livro histórico da SAF. Ela foi
escolhida pela Diretoria Nacional, para junto com
outras autoras enriquecer esta obra literária.

A SRA. MARIA TEREZINHA BORGES
COUTINHO – (Sem revisão da oradora) – Ao
nosso Deus, toda honra e toda glória por este
momento precioso que estamos vivendo aqui. A
minha poesia é, na verdade, uma oração poética. O
Título é “Santifica Senhor”:

“Santifica Senhor, a minha mente
Para que eu possa pensar e agir.
Através de Ti e da Tua vontade
somente
Preparando-me para a vitória que há
de vir
Santifica Senhor os meus olhos
Para que eu possa enxergar a Tua
direção
Ilumina, Senhor os meus caminhos.
Renova sempre, sempre, o meu
coração
Santifica, Senhor os meus ouvidos,
Não permitas que eu ouça coisas em
vão.
Quero escutar os Teus ensinamentos
Mesmo que eu esteja passando por
tribulações!
Santifica, Senhor a minha língua.
Para que eu seja benção e não
maldição.
Não deixe que saia da minha boca
palavra torpe
Eu necessito da Tua santa
purificação!
Santifica, Senhor todo o meu ser,
Faça-me humilde honesta e
obediente
Leva cativo meu coração e a minha
mente.
Que eu possa ver meu próximo
como a Ti somente” .

Louvado seja Deus. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) - Concedo a palavra a Srª. Marlene

Sathler, membro da 1ª Igreja Presbiteriana de Vila
Velha.

A SRA. MARLENE SATHLER - (Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente desta Sessão
Solene, demais componentes da Mesa, irmão, amigos,
é uma alegria muito grande estar nesta noite aqui,
nesta Casa de Leis, nesta Casa do Povo, para
enaltecer o nome do Senhor Nosso Deus, pelos cento
e vinte anos de trabalho feminino aqui no Brasil. É
uma alegria muito grande. Ao nosso Deus, toda
honra, toda glória e todo louvor.

Queridos, fui convidada para falar, nesta
noite, e estar ministrando. Comecei a orar. A
princípio, em meu coração surgiu um tema. Comecei
a desenvolvê-lo. Mas no domingo, estava na igreja,
quando o Senhor tocou o meu coração com outro
tema. Gostaria de falar e meditar alguns minutos com
os meus queridos, aqui nesta noite, sobre a Palavra de
Deus, sobre algumas mulheres. Mas quero destacar
uma mulher.

Agora, gostaria de ler um versículo da
Palavra de Deus. que se encontra lá em II Crônicas,
capítulo 7, versículo 14. É um versículo bastante
conhecido, e acredito que bem apropriado para nós,
nesta Casa, onde as leis são votadas, onde a
preocupação maior de todo esse colegiado aqui é o
bem-estar do povo espírito-santense. A palavra de
Deus diz em seu capítulo 7, versículo 14: “Se o meu
povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra.” Que Deus abençoe a sua palavra,
que foi lida e que será meditada neste momento.

Nós, mulheres temos como modelo, e
discordo do Reverendo Antônio Raimundo Silva
Alves quando diz que a mulher é frágil,
aparentemente na concepção humana, mas ela tem se
mostrado ao longo do tempo muito forte.

A palavra de Deus mostra mulheres que se
destacaram, porque eram mulheres tementes a Deus,
dentro de um contexto no Velho Testamento, onde a
mulher não tinha valor e não era nem contada. No
entanto, mulheres decididas, valorosas, mulheres no
exercício da cidadania no Velho Testamento,
destacaram-se como Ester, que foi rainha, como
Débora, que foi juíza, e onde os homens diziam: “nós
vamos guerrear se você for junto”. Temos no outro
Testamento, Dorcas, tão preocupada com o social,
fazia roupas. E quando ela faleceu, a maioria dos
presentes conhece a sua história, as mulheres e tantos
outros choraram, e o apóstolo Pedro esteve lá. Vimos
que Dorcas foi ressuscitada, voltou ao convívio
daquelas mulheres.

Temos também mulheres decididas,
mulheres preocupadas com o social e com o exercício
da cidadania. No Novo Testamento temos mulheres
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como Dorcas, mas temos mulheres decididas no
Velho Testamento, como Ruth, que disse para sua
sogra: “Onde quer que tu fores, irei também. O teu
povo será o meu povo, o teu Deus, Noemi, será o meu
Deus.”

Temos outras mulheres decididas, como
Raabi, exigiu que a sua família fosse salva quando os
israelitas entrassem em Jericó.

No Novo Testamento temos Maria, a mãe de
Jesus, uma mulher tão decidida. Dentro daquele
contexto do império romano, a mulher ainda não
tinha vez e nem voz. Quando o anjo aparece para
Maria e disse que ela conceberia e daria à luz a um
filho, seria por obra e graça do Espírito Santo. Fico
imaginando se fosse eu naquele momento, como eu
reagiria. Quem sabe eu iria pensar: não posso, sou
uma pessoa pobre, humilde, o que a sociedade vai
pensar de mim, dentro deste contexto? E o meu
noivo, o que ele vai pensar? Certamente ele não vai
me querer mais.

Mas, uma mulher de fibra, decidida, temente
a Deus como essas mulheres que citei, todas eram
decididas e Maria não era diferente. E ela disse: “Eis
a serva do Senhor. Que se cumpra em mim a vontade
de Deus. Que se cumpra em mim segundo a sua
palavra.” Isso está registrado nos evangelhos.
Queria lembrar aos irmãos que eu falei de um texto
introdutório e citei algumas mulheres importantes,
mas essa em especial, gostaria de meditar alguns
minutos com vocês, foi uma mulher determinada. E
essa mulher que cita a Bíblia, são poucos os
versículos e meditaremos sobre eles, a determinação
dela foi tanta, que mesmo sem abrir a boca, sem
levantar cartazes, sem vir em uma Casa de Leis para
discutir e dar o seu parecer, ou pedir que alguém
lutasse por ela, essa mulher, sem abrir a boca, mudou
uma lei vigente, e essa mulher é Rispa.

Apesar do tempo curto queria meditar um
pouquinho sobre essa mulher, que tem lições
preciosíssimas para nós. Esse texto se encontra em 2
Sam. Cap. 21. O começo da história de Rispa não é
exatamente aqui em 2 Samuel, ela é citada aqui, mas,
na realidade, é resultado de uma aliança mal feita que
está registrada em Josué. Cap. 9, quando Josué fez
uma aliança com os gibeonitas.

Os gibeonitas usaram de trapaça. Disseram
que tinham vindo de longe, que pertenciam ao povo
de Israel, introduziram-se no meio daquele povo e
quando pediram para ficar ali, porque eram israelitas,
Josué, homem temente a Deus, teve pena do ser
humano que disse ter vindo de uma longa caminhada,
que estava com a roupa toda rota, o pão já mofado e
que queriam ficar ali.

Josué, um homem de Deus, naquele
momento não consultou o Senhor se deveria ficar
com aquele povo ali. E aceitou. A partir do momento
em que Josué fez aliança com os gibeonitas foi

descoberto que não eram israelitas, que eram
inimigos, que moravam perto e que enquanto os
outros inimigos ao redor haviam se unido para
combater o povo de Israel, os gibeonitas usaram de
estratégia diferente pensando: “ Vou me unir a eles,
passo como um deles, recebo proteção e o meu povo
também”.

E essa aliança mal feita custou muito caro a
Josué, porque logo depois aquele povo ao redor se
rebelou contra os gibeonitas por ter enganado, por ter
passado para trás. Esses gibeonitas vão trazer
problema sério para Josué, porque aquele povo
declara guerra aos gibeonitas e eles tiveram que lutar.
Josué atrasou a viagem para defender os gibeonitas
porque uma aliança havia sido feita.

Passa-se o tempo, Israel já havia entrado na
terra prometida. Saul começa a governar, mas ele quis
resolver uma aliança mal feita agindo também por
conta própria. O que fez: mandou matar todos os
gibeonitas que estavam naquele local. Alguns
fugiram, certamente, mas a maioria morreu.

Mais tarde entra Davi. E é dentro desse
contexto que surge Rispa. Davi está governando
agora Israel. No Cap. 21: “Houve em dias de Davi
uma fome de três anos, de ano em ano; e Davi
consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: A culpa de
sangue sobre Saul e sobre sua casa porque ele matou
os gibeonitas. Então, chamou o Rei aos gibeonitas e
lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de
Israel, mas do resto dos amorreus e os filhos de Israel
lhes tinham jurado poupá-los, porém, Saul procurou
feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá.
Perguntou Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu
vos faça, e que resgate vos darei, para que abençoes a
herança do Senhor?”

Fico impressionada como a história se repete
nos dias de hoje! Davi consultou o Senhor a respeito
do problema, mas não consultou ao Senhor a forma
como deveria resolver o problema, a maneira como
deveria resolver o problema. Foi dar aquele jeitinho
brasileiro. Disse: “O que tenho que pagar, o que vou
dar para vocês em resgate para que acabe a fome na
nossa terra? E o famoso “jeitinho”. Mas, Davi não foi
nem um pouco sábio. Como às vezes queremos
acertar e erramos muitas vezes, ele fez assim. Então,
o que Davi faz? Ele chega aos gibeonitas, trapaceiros,
que dizem assim: “Não, sangue só pode ser
perdoado.... A aliança foi quebrada e ela tem que ser
renovada. E para ser restaurada, renovada, é preciso
que outros morram também. “E o que vocês
querem?” “Nós queremos sete homens e vamos
enforcá-los no Monte Gibeá.” Imagino que ele tenha
pedido sete homens fortes, jovens, sadios. Davi não
teve outra alternativa. E eles queriam sete homens da
casa de Saul, visto que Saul é que havia matado
muitos gibeonitas. Então, ele foi na casa da filha de
Saul e pegou os cinco filhos dela. E procurou a
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concubina de Saul, de nome Rispa, que tinha apenas
dois filhos. E diz a palavra, no versículo 8: “Porém
tomou o Rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que
tinha tido de Saul, a saber a Armoni e a Mefi bosete;
como também os cinco filhos da irmã de Mical, filha
de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai,
meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os
quais os enforcaram no monte, perante o Senhor; e
caíram estes sete juntamente; e foram mortos nos dias
da sega, nos dias primeiros, no princípio da sega das
cevadas.”

Aqui começa o drama de Rispa. Rispa não
podia fazer nada, era lei! Os filhos dela
foram entregues, sua única herança, dois filhos. Nós,
que somos mães e pais, sabemos o que um filho
representa para nós. Mas ela não podia fazer nada.
Era lei e contra a lei não há argumentos! A lei tinha
de ser cumprida.

Os filhos foram mortos, mas Rispa não
aceitou aquilo calada. Diz a palavra, versículo 10:
“Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício,
e estendeu-lho sobre uma penha, desde o princípio da
sega, até que destilou água sobre eles do céu: e não
deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem
os animais do campo de noite.

Os filhos de Rispa foram enforcados
juntamente com cinco netos de Saul e foram
lançados ao relento, não foram sepultados. E isto
queria dizer, dentro do contexto da época, que eles
não eram de Deus, que eles não pertenciam mais a
Deus.

Rispa não podia fazer nada contra a lei, mas
não aceitou que os filhos dela ficassem insepultos. E
ela foi para lá, vigiava e não deixava as aves de
rapina chegarem perto dos corpos, nem dos dela, nem
dos outros cinco. E não deixava também que os
animais chegassem perto dos corpos. E ali ela ficou.

Ninguém tomou conhecimento de Rispa,
mas também não chovia, a fome continuava. E o Rei
Davi já estava impaciente: “Olha, eu já acertei tudo
com os gibeonitas e não chove!” Aí, alguém disse
para Davi que Rispa estava no alto do morro vigiando
os cadáveres, agora um monte de ossos, mas ela
estava ali. Ela não desceria enquanto os filhos dela
estivessem ali, junto com os outros, agora um monte
de ossos.

Davi quando soube disto, vejam bem o
versículo 11: “e foi dito a Davi o que fizera Rispa,
filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi, e
tomou os ossos de Saul, e os ossos de Jônatas seu
filho, dos moradores de Jabes - Gileade os quais os
furtaram da rua de Betersã, onde os filisteus os
tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul
em Gilboa.” “E fez subir dali os ossos de Saul, e os
ossos de Jônatas, seu filho: e ajuntaram também os
ossos dos enforcados”

A Lei mudou ali. A força de um amor de
uma mulher, de uma mãe que sem abrir a boca,
movida pelo amor e pela determinação, fez com que a
Lei fosse revogada. E os filhos dela, também os netos
de Saul, foram enterrados com uma cerimônia devida
à Casa Real, a Príncipes, justamente com ossos do
Rei Saul, que haviam sido roubados, e Jônatas, amigo
de Davi e filho de Saul.

Isso me impressiona demais, sabem por quê?
Porque só depois que aconteceu isso, que os filhos
foram enterrados, foi que Deus fez com que a terra
mudasse. E choveu sobre a terra. Olha a versículo 14,
no final: “...e depois disto Deus se aplacou para com a
terra.” A Lei mudou pela força do amor, não pelo
jeitinho de um Rei, não pelas leis que foram mal
feitas, mas, porque Deus estava atento do céu à um
amor tão grande que tinha não só pelos filhos, mas
também pelos filhos de outra pessoa.

Esta mulher, Rispa, trás uma lição muito
bonita para nós. Primeiro, muitas das vezes nós,
mães, desistimos dos nossos filhos quando eles estão
envolvidos com drogas e quando estão em outros
caminhos que não são os do Senhor, aqueles pelos
quais foram educados. Nenhuma de nós ainda não
passou a noite ao relento, dias e dias, esperando que
algo fosse feito. Mas, Rispa o fez; e fez muito mais,
fez com que uma Lei fosse revogada. Aqueles corpos
enforcados, ao relento, às feras do campo e às aves do
céu, ela não ficava conformada. A justiça já havia
sido feita, mas dizer que os filhos dela não eram de
Deus, isso não poderia aceitar. Rispa, depois de tomar
a decisão, ficou lá aproximadamente cinco meses. E,
nós, como mães, quantos dias e quantas horas temos
perdido como mulheres cristãs comprometidas com o
trabalho do Senhor? Estamos não perdendo, mas
ganhando com nossos filhos, ministrando a palavra
do Senhor, ministrando o caminho do Senhor para
que eles sejam cidadãos dignos da nossa querida
Pátria, o Brasil, esta Terra abençoada por Deus.

Deus só foi favorável à terra quando o amor
de Rispa transcendeu e chegou até o céu. O Senhor só
será favorável a nossa terra quando fizermos como
Rispa fez, comprometendo-nos com a nossa família,
filhos, cidadãos desta Pátria tão amada. “Se meu
povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos,
então, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a vossa terra.”

Concluindo, queríamos dizer ao ilustre
representante desta Casa que uma aliança mal feita
tem consequências trágicas. Não há jeitinho brasileiro
que resolva. A responsabilidade dos que estão aqui
nos representando é muito grande e, graças a Deus
que vimos na chegada desta Casa, o ilustre Deputado
Sr. Robson Vaillant, servo do Senhor, lendo a palavra
e ele disse que acontece assim em todas as sessões.
Os que fazem parte de outras funções nesta Casa,
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lembrem-se que só em Deus temos as resoluções para
os problemas da atualidade. Só em Deus. Não
falamos só de Igreja Presbiteriana. Temos as
resoluções para todos os nossos problemas em Deus,
porque a paz do Senhor transcende todo o
entendimento, ultrapassa todas barreiras como
ultrapassou a de Rispa. Os filhos estavam mortos,
mas eles não poderiam ficar insepultos, porque ela
não aceitava que não fossem do Senhor.

Que nesta Casa, que nos nossos lares,
possamos meditar sobre esse texto que falamos nesta
noite. E lembrarmos como mãe que não podemos
abrir mão de nossos filhos, mesmo que fiquemos
como Rispa, noites e noites de joelhos, mas eles são
herança do Senhor a nós e não podemos abrir mão
disso.

Que Deus abençoe a todos que vieram a esta
Casa, nesta noite. Que tenham um Natal cheio das
bênçãos do Senhor e que o Senhor Jesus seja uma
realidade na vida de cada um de nós. Que Deus nos
abençoe. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Sra. Marlene Sathler, a Senhora citou
tantos exemplos de mulheres na Bíblia que arranjará
confusão com Sara quando chegar ao Céu. Noemi
também brigará com a Senhora. É brincadeira.

Continuando a nossa solenidade,
convidamos mais uma vez a Sra. Mariângela
Rodrigues, que sentou-se conosco à Mesa, que
cantará a música: “Tudo entregarei”

(É feita a apresentação da
música: “Tudo entregarei”)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Agora tirei as minhas dúvidas por
que a Dona Marlene tem uma desenvoltura muito
grande ao falar. Ela é mãe do meu amigo Wesley
Sathler, que todo mundo conhece, um profissional da
comunicação, meu amigo. Aproveito para deixar
registrado nos Anais da Casa um grande abraço ao
meu amigo Wesley Sathler.

Dando continuidade a esta solenidade,
convido nesta momento a Srª Auzier Guimarães
Peynan para fazer a leitura do tão saudoso Salmo 100.

A SRA. AUZIER GUIMARÃES
PEYNAN – Salmo 100: “Celebrai com júbilo ao
Senhor, todos os moradores da terra.

Servi ao Senhor com alegria; e apresentai-
vos a ele com canto.

Sabei que o Senhor é Deus: foi ele, e não
nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.

Entrai pelas portas dele com louvor, e em
seus átrios com hinos: louvai-o, e bendizei o seu
nome.

Porque o Senhor é bom, e eterna a sua
misericórdia; e a sua verdade estende-se de geração a
geração.”

Queremos, em primeiro lugar, agradecer a
Deus, como lemos no Salmo, pelas bênçãos
maravilhosas que Ele nos concedeu, especialmente
hoje que estamos comemorando cento e vinte anos de
SAF no Brasil. Nós, mulheres presbiterianas, estamos
completado cento e vinte anos de serviços prestados
ao nosso amado Deus. Quando Ele levantou mulheres
auxiliadoras e repreensíveis na conduta, incansáveis
na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo, como diz
o nosso modo.

Queremos também agradecer o
companheirismo, a alegria, a fidelidade, a dedicação
com que cada irmã tem procurado viver e demonstrar
o grande amor de Deus àqueles que nos rodeiam.

Agradecemos aos Pastores que nos tem
acompanhado, nos tem orientado, dirigindo todo o
rebanho de Deus colocado sobre suas mãos. Que
Deus os abençoe e os fortaleça grandemente diante de
suas lutas neste mundo tão hostil.

Agradeço também a Deus pela vida do Sr.
Deputado Robson Vaillant. S.Exª nem sabe, mas
conheço os seus parentes desde criança, em Alegre. A
Vera é muito minha amiga. Então, é muito bom
conversar com alguém que está servindo a Deus e que
nesta Casa de Leis tem um servo do nosso Deus.

Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado
Robson Vaillant e a toda sua equipe tão especial que
não mediu esforços para que esta sessão solene se
realizasse. Agradeço à Cristina e à Saionara. A
Cristina estava preocupada porque vieram poucos
pastores, mas hoje é dia de culto em todas as igrejas
presbiterianas e os pastores que estão aqui conosco
deixaram alguém dirigindo os cultos na sua igreja. Da
próxima vez marcaremos um dia em que todos
possam estar aqui.

Agradeço também à Srª Elicéia Boleli da
Rocha, do Cerimonial da Assembléia Legislativa, que
com tanto carinho esteve ao nosso lado nos
orientando. Foi muito bom compartilhar e conhecer
essas pessoas tão especiais nesta Casa de Leis do
nosso Estado. Agradeço pela gentileza e atenção que
nos dispensaram. Que Deus as recompensem pelo
trabalho e dedicação.

Neste momento passo às mãos do Sr.
Deputado Robson Vaillant o livro histórico dos cento
e vinte anos da SAF no Brasil. Aproveitei também e
trouxe o livro do centenário da nossa igreja no
Espírito Santo. Fizemos cem anos há dois anos.
Entrego a V.Exª esses dois livros desejando que Deus
continue abençoando o seu trabalho nesta Casa de
Leis e rogar aos irmãos que continuem orando por
todos os Deputados que estão diante do Senhor, aqui,
e como a Marlene Sathler disse, para que possam
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tomar decisões conforme o desejo do Senhor Jesus.
(Muito bem!) (Palmas)

(É feita a entrega dos livros)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Agradeço à Srª Auzier Guimarães.
Inclusive, já tive o prazer de ler o livro do centenário,
pois o recebi há dois anos, na época em que a igreja
fazia cem anos. Com certeza, recebo esses livros com
muito carinho em nome de todos os Deputados desta
Casa. Mais uma vez digo que me sinto lisonjeado,
feliz de poder estar aqui presidindo uma sessão como
esta. É muito importante para mim.

Convido todos para de pé ouvirmos o hino
oficial da SAF, cantado por todos que aqui se
encontram.

(É entoado o hino “Aspiração
Feminina”)

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) - Passaremos à entrega dos diplomas
em homenagem aos cento e vinte anos da SAF,
Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja
Presbiteriana do Brasil às homenageadas.

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Abigail Silva Reis
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado
Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Ada Cunha Xavier
do Carmo para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Aurenice Silva
Medeiros para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Claudia Maciel
Silva Gonzaga para receber seu diploma das mãos do
Sr. Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Cleuza de Freitas

Bibiano Neves para receber seu diploma das mãos do
Sr. Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Zelene de Fátima L.
P. dos Santos Silva para receber seu diploma das
mãos do Sr. Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Convidamos a Sra. Irma de Oliveira
Silva para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Robson Vaillant.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. MARIA ESPERANÇA
VESQUEZ – Os homenageados que não
compareceram, receberão posteriormente o seu
diploma através do gabinete do Sr. Deputado Robson
Vaillant.

O SR. PRESIDENTE – (ROBSON
VAILLANT) – Agradecemos ao Cerimonial, pois do
que se trata de pedido do Sr. Deputado Robson
Vaillant este tem cuidado com muito carinho. Temos
um respeito muito grande pelo Cerimonial, também
pelas taquígrafas, pelos funcionários desta Casa,
gosto sempre de valorizar porque trabalham com
muito carinho. O pessoal da TV, da técnica.

Agradeço a presença de todos vocês. Esta
Casa é a Casa do povo, não só num momento como
este, vocês têm o direito de visitá-la.

A partir deste exato momento colocamos o
nosso gabinete à disposição dos senhores, da Igreja
Presbiteriana para qualquer tipo de evento como esse
ou qualquer outro tipo de assunto. O nosso gabinete é
802, a nossa assessoria está ali na porta e a hora em
que os senhores precisarem de nós estamos à
disposição.  Esta Casa é dos senhores e estamos neste
Parlamento representando-os pelo voto de confiança
que recebemos nas urnas e disso temos consciência.

Antes de encerrarmos esta sessão
gostaríamos de fazer um pedido muito pessoal aos
senhores que têm acompanhado o nosso trabalho
realizado nesta Casa, através da imprensa.  Temos
sido combativo principalmente na cobrança da
questão do funcionamento da segurança pública e
temos passado por situações difíceis principalmente
com ameaça de morte.  Gostaríamos que todas as
vezes em que os senhores colocassem os joelhos no
chão e direcionassem a sua oração a Deus que
incluam o Robson Vaillant em suas orações pois isso
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para nós vai ser muito importante.  Fizemos e
fazemos isso até hoje, mas fazíamos0 muito mais
quando tínhamos só a atividade de pastor.  Hoje na
nossa atividade como representante da população não
temos aquele tempo de vinte e quatro horas por dia
envolvido justamente com as questões das leis, da
constitucionalidade e inconstitucionalidade.  Por isso
estamos pedindo encarecidamente que peçam orações
a seus amigos e familiares e todas as vezes em que
forem falar com Deus nos incluam em suas orações e
com certeza Deus vai retribuir a todos os senhores e
vamos ter a certeza de que Ele vai estar nos dando a
sua direção e nos protegendo com os seus anjos para
que possamos dar continuidade a esse trabalho para o
qual Deus nos colocou dentro deste Parlamento.

Agradecemos a presença de todos os
senhores e dizemos mais uma vez que para nós é um
privilégio e nos sentimos lisonjeados e se sintam
representados por este Deputado que vos fala.

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

EXPEDIENTE:
O que ocorrer

ORDEM DO DIA:
Discussão única, em regime de urgência, na

forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto de Lei
nº 312/2004, 314/2004, 325/2004, dos Projetos de Lei
Complementar n.ºs 28/2004 e 32/2004, 321/2004,
123/2004, 248/2004, 141/2004, 338/2004, dos Projetos de
Lei Complementar nºs 34/2004 e 35/2004. Discussão
única do veto total aposto ao Projeto de Lei nº 175/2004.
Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº
311/2004. Discussão especial, em 2ª sessão, das Propostas
de Emenda Constitucional n° 06/2004, do Projeto de
Resolução n° 319/2004 e 298/2004.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte horas e quarenta
e quatro minutos.
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CENTÉSIMA QÜINQUAGÉSIMA
NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE
2004.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE

À HORA REGIMENTAL
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
ANSELMO TOSE, CABO ELSON, CARLOS
CASTEGLIONE, CLAUDIO VEREZA, DÉLIO
IGLESIAS, EUCLÉRIO SAMPAIO, GEOVANI
SILVA, GILSON AMARO, GILSON GOMES,
JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO,
MARCELO SANTOS, MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS, REGINALDO ALMEIDA.
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA
E SÉRGIO BORGES. (17)

DEIXANDO DE COMPARECER OS
SRS. DEPUTADOS BRICE BRAGATO,
CÉSAR COLNAGO, CLÁUDIO THIAGO,
EDSON VARGAS, FÁTIMA COUZI, HELDER
SALOMÃO, HERALDO MUSSO, JOSÉ
TASSO DE ANDRADE, LUIZ CARLOS
MOREIRA, MARCOS GAZZANI, PAULO
FOLETTO, SUELI VIDIGAL E ZÉ RAMOS.
(13)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Havendo número legal e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a sessão.

(A convite de S.Ex.a, ocupam as
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias,
respectivamente, os Srs.
Deputados Anselmo Tose e
Robson Vaillant)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. Deputado Robson
Vaillant  a proceder à  leitura de um versículo da
Bíblia.

(O Sr. Deputado Robson
Vaillant lê Salmo 37:05)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Convido o Sr. 2º Secretário a proceder
à leitura das Atas das Sessões anteriores.

(O Sr. 2º Secretário procede à
leitura das Atas)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Aprovadas as Atas como lidas.
(Pausa)

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 08 de dezembro de 2004

Mensagem Nº 246/2004

Senhor Presidente,

Submeto à elevada apreciação dessa
Augusta Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei, no
qual proponho a reformulação do Conselho
Penitenciário Estadual, dando-lhe estrutura
administrativo-operacional, adequada à sua
necessidade de atuação.

A exigência da sociedade, a necessidade
instrumentalização da Justiça Criminal, no que se
refere à execução penal e sua fiscalização, como
indissociável mecanismo de aprimoramento da
Polícia Criminal deste Estado, impõe ao Governo
tal iniciativa.

Atento ao clamor social e a alta
responsabilidade de nossa Unidade Federada,
definida nas normas constitucionais vigentes, que
tem a segurança como dever do Estado, no qual se
insere o sistema prisional, o meu Governo
promoveu com o imprescindível apoio desse
Legislativo, mudanças substanciais nas áreas de
atuação das atividades fim do Estado, onde se
insere a SEJUS como responsável pelo sistema
carcerário. Os objetivos definidos e pretendidos
pela transformação do sistema, não estariam
verdadeiramente alcançados, se não propuséssemos
a reformulação do Conselho Penitenciário, o que
ora faço, como ação do Governo neste setor.

Objetivando propiciar àqueles cujo
infortúnio os levou ao cerceamento da liberdade,
atendimento célere e eficiente, e que proponho tal
mudança estrutural.

Não pode o Governo ignorar que a
concessão dos benefícios previstos na legislação
penal, como remédio eficaz de uma polícia criminal
moderna, que tem a pessoa humana como centro de
seus objetivos, permaneçam, a despeito do amparo
legal, de difícil alcance, mercê da deficiência
estrutural-administrativa do poder público. Por
outro lado, não podemos exigir que pessoas da
sociedade, em que pese à relevância da missão,
deixem os seus afazeres normais e dediquem horas
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em reuniões, a serviço do estado e da sociedade,
sem qualquer compensação pecuniária, razão
porque proponho uma gratificação de presença,
como forma de estímulo pela dedicação a tão nobre
mister.

A reformulação do Conselho
Penitenciário, como órgão de execução e
fiscalização da pena, é uma exigência da Justiça
Criminal e, sobretudo, legítima cobrança dos
encarcerados, seus familiares, patronos, órgão e
entidades públicas e não-governamentais,
envolvidos na execução e fiscalização da pena.

A participação da sociedade civil
organizada, através de importantes entidades,
objetiva aprimorar o debate, assim como a
concretização de projetos e ações voltados ao
resgate do apenado, sua ressocialização pelo
trabalho, e em especial, reduzir a exclusão social e
consequentemente a reincidência criminal, esta,
sinônimo de fracasso do poder público, no cenário
da Política Criminal de execução da pena.

A complexidade da atividade de execução
penal, que envolve poder Executivo e o Poder
Judiciário, no cumprimento de tão árdua tarefa, o
primeiro em sua ação administrativa executória é o
segundo no exercício da atividade soberana
jurisdicional, impõe a reformulação deste colegiado
com o objetivo de propiciar a vida do encarcerado o
que lhe é constitucionalmente assegurado.

A iniciativa tomada com este Projeto de
Lei Complementar, como já explicitada, estou
certo, merecerá de V. Ex.ª e de seus ilustres pares, o
necessário apoio à sua aprovação, face à sua
relevância e oportunidade.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 36/2004

Reestrutura o Conselho
Penitenciário Estadual e dá
outras providências.

Art. 1º O Conselho Penitenciário Estadual
– CPE, órgão colegiado, consultivo e fiscalizador
da execução da pena, integrante da estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado da
Justiça - SEJUS, em nível de Direção Superior, na
forma da alínea c, do inciso I do art. 2º da Lei
Complementar n.º 233, de 12 de abril de 2002,
passa a ter a seguinte estrutura organizacional
básica:

I – Secretaria Geral.

a) Núcleo de Apoio Administrativo;
b) Núcleo de Acompanhamento

Processual;
c) Núcleo de Acompanhamento

Psicossocial;
d) Seções Regionais.

II – as Seções Regionais, serão instaladas
nas comarcas onde haja Vara de Execuções Penais,
mediante ato do Secretário de Estado da Justiça,
sempre que julgadas necessárias.

Art. 2º Os membros do Conselho
Penitenciário Estadual e das Seções Regionais e
respectivos Suplentes, serão designados pelo
Governador do Estado, mediante proposta do
Secretário  de  Estado da Justiça.

§ 1º Os membros do Conselho
Penitenciário Estadual e das Seções Regionais,
serão escolhidos dentre professores e profissionais
do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e
ciências correlatas, bem como representantes das
comunidades.

§ 2º As Seções Regionais serão compostas
de 5 (cinco) membros.

Art. 3º O Conselho Penitenciário Estadual
tem a seguinte composição:

I - 01 representante da Secretaria de
Estado da Justiça, Presidente  nato;
II - 01 representante do Ministério Público
Estadual;
III - 01 representante do Ministério
Público Federal;
IV - 01 profissional da área de Direito
Penal;
V - 01 profissional da área de Direito
Processual Penal;
VI - 01 profissional da área de Direito
Penitenciário;
VII -01 representante da Defensoria
Pública;
VIII- 01 representante do Movimento
Nacional dos Direitos Humanos;
IX - 01 representante da Vara de
Execuções Penais;
X -  01 representante da Polícia Judiciária
(PC-ES);
XI - 01 representante da Polícia Ostensiva
(PMES);
XII - 01 representante da Federação das
Indústrias;
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XIII - 01 representante da Federação da
Agricultura;
XIV - 01 representante das Associações
dos Empresários do ES.

§ 1º Os nomes dos representantes das
entidades ou órgãos referidos neste artigo, serão
indicados pelos respectivos Chefes ou Dirigentes,
mediante solicitação do Secretário da Secretaria de
Estado da Justiça.

§ 2º Os representantes da comunidade
serão escolhidos dentre integrantes de entidades
não governamentais que possam contribuir através
de projetos e/ou ações que visem o trabalho como
forma de valorização, aprimoramento e
reintegração social do egresso.

Art. 4º O mandato dos membros do
Conselho será de 02 (dois) anos, permitida apenas
01 (uma) recondução consecutiva, por igual
período.

Art. 5º O Secretário de Estado da Justiça
designará, dentre os membros das Seções
Regionais, seus Presidentes.

Art. 6º Os deslocamentos dos membros do
CPE em missão de trabalho ou estudo, fora da
Região Metropolitana da Grande Vitória, poderão
ser autorizados pelo Secretário da SEJUS,
independentemente de ser o membro do Conselho,
servidor público, correndo as despesas  de
transporte à conta da dotação orçamentária da
Secretaria de Estado da Justiça.

Art. 7º O CPE se reunirá, ordinariamente,
01 (uma) vez por semana e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou por
maioria de seus membros, sempre que o interesse
do órgão assim o exigir.

Art. 8º Os membros do CPE – e o seu
Secretário Geral, bem como os integrantes das
Seções Regionais perceberão, por sessão, a título de
gratificação de presença, o valor correspondente a
50 (cinquenta) VRTEs

§ 1º Para fazer jus à gratificação de que
trata este artigo, os membros do C.P.E. e das
Seções Regionais deverão comparecer,
mensalmente, ao mínimo de 80% (oitenta por
cento) das sessões, devidamente comprovadas.

§ 2º Ficam fixadas em 04 (quatro) sessões
ordinárias e 02 (duas) extraordinárias, o número
máximo de reuniões mensais remuneradas,

realizadas pelo Conselho Penitenciário Estadual e
pelas Seções Regionais.

§ 3º As sessões extraordinárias realizadas
pelo Conselho Penitenciário, bem como pelas
Seções Regionais, não serão remuneradas.

Art. 9º As deliberações dos Colegiados
serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, além do voto comum, o voto de
desempate.

Art. 10. O CPE manterá convênio com
estabelecimentos de ensino superior, com vistas à
participação de Estagiário de Direito, Psicologia,
Sociologia e Serviço Social, bem como, com outras
Instituições Públicas ou Privadas, visando a
eficiente fiscalização da execução da pena.

Art. 11. O quantitativo de servidores para
atendimento das atividades administrativas do CPE,
fica a cargo da Secretaria de Estado da Justiça.

Art. 12. A estrutura organizacional, o
funcionamento, as atribuições e a forma de atuação
do CPE, serão regulados no Regimento Interno, por
Decreto.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Publique-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 09 de dezembro de 2004.

Mensagem n.º 247 /2004

Senhor Presidente:

Encaminho ao exame dessa Assembléia
Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar
que dispõe sobre o perfil tipológico das Unidades
de Ensino da rede pública do Estado.

Para a classificação do perfil tipológico
acima referido será observada a complexidade
administrativa da unidade, cujos critérios serão
definidos pela Secretaria de Estado da Educação e
Esportes - SEDU.

Enfatizo que mencionada classificação das
unidades de ensino cria um novo modelo conceitual
de gestão administrativa, dando ao profissional do
magistério na função de dirigente escolar
sentimentos de entusiasmo, responsabilidade e
compromisso inerentes à função exercida.

Os parâmetros ora estabelecidos refletirão
na política educacional do governo, com base nos
princípios da democracia solidária, com igualdade
de oportunidades e ampla transparência.

Hoje, o modelo vigorante é injusto e
complexo, considerando que coexistem numa
mesma classificação remunerações diferenciadas
para a mesma função, vez que são atribuídas sobre
o vencimento do servidor.  Isto não estimula o
exercício da função por profissionais ingressantes.

A proposta que ora apresento objetiva,
portanto, valorizar o profissional de ensino
investido da função de direção, ao tempo em que
disciplina a obrigatoriedade de cumprimento
acumulação legal de cargos.

Contempla, também, a reclassificação dos
cargos de Superintendente Regional e de
Supervisor de Atividades, que passam,
respectivamente para as referências QCE-05 e QC-
02,  bem como a conseqüente revogação da Lei nº
4355, de 05.04.90.

Assim, Senhor Presidente, esperando
contar com o apoio sempre efetivo dessa ilustre
Casa legislativa, aguardo a aprovação desta
proposição.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 38/2004

Dispõe sobre o perfil Tipológico
das Unidades de Ensino da Rede
Pública Estadual, e dá outras
providências.

Art. 1º Ficam fixados os critérios para
definição do Perfil Tipológico das unidades de
ensino da Rede Pública Estadual para efeito da
organização administrativa e pedagógica.

Art. 2º Na definição do Perfil Tipológico
das Unidades Escolares da Rede Pública Estadual
será considerada a complexidade administrativa e
pedagógica, de acordo com critérios definidos em
portaria pelo Secretário de Estado de Educação e
Esportes, com estabelecimento de pontuação e
pesos relativos à especificidade do campo de
atuação do servidor da educação.

Parágrafo único. Para efeito do que
dispõe o caput deste artigo, os critérios deverão ser
preenchidos na ordem seqüencial em que estiverem
indicados na portaria específica, sendo
considerados interdependentes, tomando por base
as informações do censo escolar em vigor e outros
instrumentos de coleta a serem elaborados pelos
setores responsáveis na  SEDU.

Art. 3º O Perfil Tipológico das unidades
de ensino da Rede Pública Estadual servirá de
parâmetro para as ações administrativas e
pedagógicas da SEDU no que se refere a
gratificação da função de Diretor e Coordenador
Escolar, designação de profissionais para a função
técnica de Coordenador Escolar, transferência de
recursos financeiros aos Conselhos de Escola,
definição de quantitativo de pessoal administrativo
(Auxiliar de Secretaria Escolar e Servente),
distribuição de materiais (didático escolar,
expediente, equipamento, mobiliário, entre outros).

Art. 4º O profissional do magistério na
Função de Diretor Escolar fará jus à gratificação de
função técnica instituída pela Lei Complementar Nº
115, de 13-01-1998, na sua alteração pela Lei
Complementar nº 156, de 23-06-99  e na forma
disciplinada pela presente Lei Complementar
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Art. 5º Preenchidos os requisitos
estabelecidos no Art.2º desta Lei Complementar, o
Diretor Escolar fará jus à Função Gratificada,
fixada de acordo com a pontuação alcançada na
definição do Perfil Tipológico da unidade de ensino
a que estiver vinculada,  definida em 4 (quatro)
categorias, respectivamente: 

a)  Categoria I – Função Gratificada FGDE
01 no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais);
b)  Categoria II - Função Gratificada
FGDE  02 no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais);
c)  Categoria III - Função Gratificada
FGDE  03 no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais);
d)  Categoria IV - Função Gratificada
FGDE  04 no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).

Art. 6º Para exercer a Função Gratificada
de Diretor Escolar o profissional do magistério
deverá atender as seguintes exigências;

I- ser ocupante de cargo efetivo do
magistério público estadual e estar em
exercício;
II- ter experiência profissional na
rede pública estadual de, no mínimo, 03
(três) anos;
III- ter habilitação mínima exigida
para o maior grau de ensino oferecido pela
unidade escolar;
IV- não apresentar no cadastro da
pessoa física (CPF) nenhum impedimento
para movimentação bancária;
V- não ter respondido nem estar
respondendo a processo administrativo
disciplinar;
VI- ter disponibilidade para atender
aos turnos em funcionamento na unidade
escolar.

Parágrafo único.  Nos estabelecimentos
de ensino localizados em regiões de difícil acesso
que não contem com profissionais que atendam ao
exigido no Inciso III deste artigo, admitir-se-á que a
Função Gratificada de Diretor Escolar seja exercida
por profissional que atenda aos demais requisitos.

Art. 7º  Fica fixada a jornada de trabalho
do  Diretor  Escolar em:

I  - 06 (seis) horas diárias e o equivalente a
30 (trinta) horas semanais,  nas unidades

de ensino com apenas um  turno de
funcionamento;

II – 08 (oito) horas  diárias e o equivalente
a 40 (quarenta) horas semanais, nas
unidades de ensino com dois ou três turnos
de funcionamento.

Parágrafo único. Fica o profissional  do
magistério no exercício da Função Gratificada de
Diretor Escolar obrigado a dar assistência diária
aos turnos matutino, vespertino e noturno, em
funcionamento na unidade de ensino.

Art. 8º O profissional do magistério em
acumulação legal  de cargo com jornada de trabalho
de 50 (cinqüenta) horas semanais na  Função
Gratificada de Diretor  Escolar estará sujeito:

I –  ao cumprimento de 06 (seis) horas
diárias na Função de Dirigente Escolar
equivalente a 30 ( trinta ) horas semanais,
nas unidades de ensino com apenas um
( 01 ) turno de funcionamento,
complementando sua carga horária com
mais 20 ( vinte ) horas em regência de
classe ou outra função de magistério em
acumulação legal, de acordo com sua
habilitação;

II –  ao cumprimento de 10 (dez) horas
diárias e o equivalente a 50 (cinqüenta)
horas semanais, nas unidades de ensino
com dois ou três turnos de funcionamento.

Art. 9º  O profissional que se enquadrar no
artigo 8º fará jus a uma única Função Gratificada de
Diretor Escolar de acordo com os critérios
estabelecidos no Art.5º da presente Lei
Complementar.

Art. 10. O profissional do magistério
enquadrado no Regime Jurídico Único no exercício
da Função Gratificada de Diretor Escolar cumprirá
sua jornada de trabalho de acordo com o disposto
nos Artigos  7º  e 8º desta lei Complementar.

Art. 11. As férias anuais do profissional
do magistério no exercício da Função Gratificada
de Diretor Escolar serão de 30 (trinta)  dias
consecutivos e deverão ser  gozadas durante o
período letivo.

Art. 12. As atribuições do profissional do
magistério na Função Gratificada de Diretor
Escolar  serão  exercidas de acordo com o
estabelecido na legislação vigente.
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Art. 13. A Função de Coordenador Escolar
disposta no Artigo 43 da Lei Complementar nº 115
de 13.01.1998,  alterado pela  Lei Complementar nº
156, de 23/06/99  e  na alínea “g”, inciso VI, do
Art. 3º da Lei nº 5.580 de 14 de janeiro de 1998,
será ocupada por profissional de cargo efetivo do
Magistério Público Estadual em efetivo exercício e
que tenha cumprido o estágio probatório
estabelecido em lei.

Art. 14. A Secretaria de Estado da
Educação e Esportes fixará através de portaria, os
critérios do Perfil Tipológico da unidade escolar
para definição do quantitativo de profissionais na
Função de Coordenador Escolar, assim como, as
atribuições específicas da função.

Art. 15. A carga horária a ser cumprida no
exercício da Função de Coordenação Escolar será
de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Art. 16. O profissional do magistério,
enquadrado no Regime Jurídico Único, com carga
horária superior a 25 horas, ao ser designado para
exercer a Função de Coordenador Escolar, deverá
complementá-la em regência de classe  ou projeto
pedagógico em qualquer unidade escolar, desde que
autorizado pelo setor competente da SEDU.

Art. 17. A Secretaria de Estado da
Educação e Esportes fixará através de Portaria
própria, os critérios do Perfil Tipológico da unidade
escolar para definição do quantitativo de Auxiliar
de Secretaria Escolar e de Servente, assim como,
suas atribuições específicas.

Art. 18. Os cargos de provimento em
comissão de Superintendente Regional e de
Supervisor de Atividades, da Secretaria de Estado
da Educação e Esportes, ficam classificados nas
seguintes referências:

I – Superintendente Regional, referência
QCE – 05;

II - Supervisor de Atividades, referência
QC – 02.

Art. 19. A Secretaria de Estado da
Educação e Esportes baixará os atos necessários à
regulamentação e cumprimento da  presente lei
complementar, podendo expedir normas e
instruções complementares.

Art. 20. As despesas decorrentes desta Lei
Complementar correrão à conta de dotações

orçamentárias próprias que se necessário, serão
suplementadas por Decreto do Poder Executivo.

Art. 21. Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 22.  Fica  revogada  a Lei nº 4.355, de
05 de abril de 1990.
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Publique-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 09 de dezembro de 2004.

Mensagem nº 248/2004

Senhor Presidente:

Encaminho à elevada apreciação dessa Casa
Legislativa, o anexo projeto de lei, que introduz
alterações na legislação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA, e estabelece regras para a
realização de transação, com o objetivo de pôr fim a
litígios nas áreas administrativa e judicial, visando a
extinção de créditos tributários relativos ao ICMS,
devidos ao Estado do Espírito Santo.

Através das propostas ora submetidas a
exame, pretende-se introduzir alterações normativas
na legislação tributária, no sentido de alterar a
graduação das multas aplicáveis em decorrência da
prática de determinadas infrações à legislação
tributária estadual.

De se esclarecer, que tais medidas
resultaram de estudos baseados em trabalhos técnicos
que tiveram por finalidade estabelecer os reflexos
inerentes à dosimetria das penalidades aplicáveis pelo
descumprimento da legislação tributária, e a sua
repercussão no aumento ou diminuição no montante
arrecadado, como resultado das ações fiscais levadas
a efeito para recuperação de débitos fiscais em atraso,
mediante a lavratura de autos de infração. Adota-se,
deste modo, a redefinição de patamares
sancionatórios, na expectativa de que a receita
decorrente da constituição do crédito tributário
efetuado mediante lançamento de ofício possa ser
ampliada, para contribuir de forma mais efetiva para
o crescimento da arrecadação do Estado.

Também constam do projeto inserções
normativas que tratam da adequação da legislação
tributária do Estado às necessidades operacionais da
Administração Fazendária, assim como da criação de
mecanismos de simplificação tributária de interesse
dos contribuintes em geral.

Outro aspecto importante acerca do presente
projeto, diz respeito às disposições que, com base no
art. 171 do Código Tributário Nacional – CTN,
autorizam o Estado do Espírito Santo a realizar

transação para extinção de créditos tributários
relativos ao ICMS, mediante a fixação de condições
através das quais a Secretaria de Estado da Fazenda,
ou a Procuradoria Geral do Estado, possam celebrar
termos de transação para a extinção de créditos
tributários constantes de auto de infração ou
notificação de débito, lavrados até 30 de setembro de
2004, contra estabelecimentos exportadores
localizados neste Estado, que possuírem saldos
credores acumulados de ICMS, em razão de saídas
amparadas pela não-incidência prevista na Lei
Complementar n.º 87/96  e na Constituição Federal.

Tal permissivo resultará em ganhos
representativos para o erário estadual uma vez que
para os efeitos da transação o valor do imposto
reclamado pelo Estado, mediante exigência contida
em auto de infração ou notificação de débito, será
quitado com a utilização de saldos credores de ICMS
acumulados pelo contribuinte.

Por outro lado, o pagamento de cinqüenta
por cento do valor da multa exigida, devidamente
atualizada, representa um significativo aporte de
numerário para o tesouro estadual, tendo em vista que
por se tratar de questões passíveis de discussão nas
esferas administrativa e judicial, torna-se forçoso
admitir a possibilidade, ainda que remota, de que ao
final da contenda seja prolatada decisão contrária à
pretensão da Fazenda Pública Estadual.

Ademais, vale dizer que a redução de
cinqüenta por cento do valor da multa não extrapola o
limite de redução previsto no art. 77, IV, a, nas
hipóteses em que o pagamento da multa ocorre no
prazo admitido para impugnação da exigência.

Além disso, com a celebração do termo de
transação o contribuinte deverá manifestar o
reconhecimento do débito para com a Fazenda
Pública Estadual, bem como a desistência expressa
dos eventuais recursos administrativos ou judiciais
porventura interpostos.

Destaque-se, ainda, a dispensa de
recolhimento do ICMS devido no período de 1.º de
maio de 2002 a 29 de fevereiro de 2004, nas
operações de fornecimento de energia elétrica a
consumidores enquadrados na “subclasse Residencial
Baixa Renda” de acordo as condições fixadas nas
Resoluções da ANEEL de n.º 246, de 30 de abril de
2002 e de n.º 485, de 29 de agosto de 2002, relativo à
parcela da subvenção de tarifa de energia elétrica
estabelecida pela Lei n.º 10.604, de 17 de dezembro
de 2002, levada a efeito com base na autorização
expressa do Convênio ICMS 78/04, firmado no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária
– CONFAZ, de conformidade com o que preceitua o
art. 150, § 6.º, da Constituição Federal.

Por fim, cabe frisar que na salvaguarda dos
interesses da Fazenda Pública Estadual, consta do
presente projeto de lei que a celebração do termo de
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transação não implica reconhecimento da
legitimidade dos créditos acumulados declarados pelo
sujeito passivo, e ainda:

1. vedação à utilização do crédito do
imposto objeto da transação para fins de
compensação de qualquer natureza;

2. não se aplica a parcelamento de débitos
fiscais;

3. vedação à restituição ou compensação de
importâncias já pagas ou compensadas; e

4. responsabilidade do sujeito passivo
quanto ao pagamento de custas, emolumentos
judiciais e honorários advocatícios, ressalvada, no
caso deste último, a redução na mesma proporção da
redução do crédito tributário.

Por fim, há que se realçar as alterações
introduzidas na legislação do Imposto sobre a
Propriedade Veículos Automotores, com a finalidade
de:

I - conceder redução de até cinqüenta por
cento da base de cálculo do imposto relativo à
propriedade de veículos automotores novos,
adquiridos de estabelecimentos de concessionárias
autorizadas estabelecidas  neste Estado;

II - estabelecer alíquota de um por cento
para veículos utilizados com a finalidade específica
de locação, de propriedade de empresas prestadoras
de serviços, cujo objetivo social seja a locação de
veículos automotores; e

III - possibilitar o parcelamento de débitos
em até dez vezes.

Ante o exposto, Senhor Presidente, espero a
acolhida necessária a esta proposta por V.Ex.a e
ilustres pares.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 346/2004

Introduz alterações nas Leis n.º
6.999 e 7.000, de 27 de dezembro
de 2001, e autoriza o Estado do
Espírito Santo a realizar transação
para extinção de créditos
tributários, nas condições que
especifica.

Art. 1.º Esta lei introduz alterações na Lei
n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, na Lei n.º
6.999, de 27 de dezembro de 2001, e estabelece

regras para a realização de transação, com o objetivo
de pôr fim a litígios nas áreas administrativa e
judicial, visando a extinção de créditos tributários
devidos ao Estado do Espírito Santo, relativos
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS.

Art. 2.º Os dispositivos abaixo relacionados
da Lei n.º 7.000, de 2001, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 11.  ...................................................

V ............................................................
e) quaisquer outros impostos, taxas,

contribuições e despesas aduaneiras.
......................................................” (NR)

“Art. 16....................................................

§ 8.º Em substituição ao disposto no inciso
II do caput deste artigo, a base de cálculo em relação
às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o
preço a consumidor final usualmente praticado no
mercado considerado, relativamente ao serviço, à
mercadoria ou sua similar, em condições de livre
concorrência, adotando-se, para sua apuração, as
regras estabelecidas no § 4.º.

....................................................” (NR)

“Art. .75. .................................................

§2.º ..........................................................

II - creditar-se de imposto escriturado fora
do prazo legal:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor do
crédito escriturado, quando a escrituração for
precedida de comunicação ao Fisco; e

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do
crédito escriturado, na hipótese de escrituração sem
prévia comunicação ao Fisco;

....................................................................

§3.º..............................................................

X - ..............................................................

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor
da mercadoria, aplicável ao transportador, sem
prejuízo da cobrança do imposto; ou

b) multa de 10 % (dez por cento) do valor da
mercadoria, aplicável ao transportador, sem prejuízo
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da cobrança do imposto, quando se tratar de
transporte de mercadoria acompanhada de documento
emitido após a data-limite para utilização.

XI - ............................................................
 
a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor

da mercadoria, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs;
...................................................................

XVII..........................................................
 
 a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor

da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem)
VRTEs por operação ou prestação;

................................................................

§4.º.........................................................

III - ........................................................
 
 a) multa de 100 (cem) VRTEs, por livro, por

mês escriturado, ficando o contribuinte obrigado a
proceder a imediata regularização, sem prejuízo da
formalização do processo para a imediata suspensão
da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; e

.................................................................

§ 5.º..........................................................

II - ............................................................

 a) multa de 10% (dez por cento) do valor
das mercadorias existentes em estoque ou
inventariadas, nunca inferior a 200 (duzentos)
VRTEs;

.................................................................

§ 6.º ........................................................

III - .........................................................
 
 a) multa de 50 (cinqüenta) VRTEs por

documento, desde que a falta seja suprida até o
vigésimo dia subseqüente ao vencimento da
obrigação;

 b) multa de 100 (cem) VRTEs por
documento, desde que a falta seja suprida até o
trigésimo dia subseqüente ao vencimento da
obrigação, excluído o prazo de que trata a alínea
anterior;

c) multa de 200 (duzentos) VRTEs por
documento, a partir do trigésimo dia, sem prejuízo da
formalização do processo para a imediata suspensão
da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;

 ...............................................................
 
 VI - ....................................................
 
 a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por período

de apuração, sem prejuízo da formalização do
processo para a imediata suspensão da inscrição no
cadastro de contribuintes do ICMS;

 
 VII - ..................................................
 
a) multa de 5% (cinco por cento) do valor

das operações ou prestações contidas nos respectivos
documentos fiscais, nunca inferior a 500 (quinhentos)
ou superior a 5000 (cinco mil) VRTEs, sem prejuízo
da formalização do processo para a imediata
suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS;

§ 7.º....................................................
 
III - ....................................................
 a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por

equipamento, sem prejuízo da sua apreensão;
 
IV.......................................................
 
 a) multa de 1 (um) VRTE por documento

fiscal emitido;
 
V............................................................
 
 a) multa de 1 (um) VRTE por documento

fiscal emitido;
 
VI...........................................................
 
 a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por

equipamento, sem prejuízo da sua apreensão;
..............................................................

 XV - deixar de emitir ou atrasar a emissão
do Mapa Resumo de equipamento Emissor de Cupom
Fiscal – ECF:

 
 a) multa de 10 (dez) VRTEs por

equipamento, por mês ou fração de atraso;
..............................................................

XVIII....................................................
 
 a) multa de 5 (cinco) VRTEs, por fração;
..............................................................

§ 8.º.......................................................

II...........................................................
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a) multa de 5% (cinco por cento) do valor do
imposto constante das prestações vincendas e
vencidas não pagas, a ser aplicada automaticamente,
no ato da inscrição em dívida ativa,
independentemente da lavratura de auto de infração;

V ..........................................................

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por livro e 2
(dois) VRTEs por documento solicitado, podendo ser
aplicada até o máximo de 02 (duas) vezes, quando
deverá ser formalizado o processo para a imediata
suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS, e solicitada a exibição judicial;

VI .........................................................

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por
dispositivo ou lacre violado;

VII........................................................

a) multa de 1 (um) VRTE por documento,
nunca superior a 1.000 (mil) VRTEs por exercício;

VIII.........................................................

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo
magnético relativo à escrituração de livro, por
exercício; e

b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por
arquivo magnético relativo à emissão de documento,
por mês ou fração; sem prejuízo da formalização do
processo para a imediata suspensão da inscrição no
cadastro de contribuintes do ICMS, e da solicitação
para exibição judicial;

.......................................................” (NR)

“Art. 159..............................................

§ 1.º Para efeito de exclusão do regime de
que trata este Capítulo, considerar-se-á o conjunto das
atividades consignadas no documento de atualização
cadastral, não se admitindo a  inclusão daquelas
vedadas na forma do caput deste artigo

.................................................... ” (NR)

Art. 3º Os dispositivos abaixo relacionados
da Lei n.º 6.999, de 2001, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 7.º..............................................

Parágrafo único. Comprovada a ocorrência
de quaisquer das hipóteses previstas no caput deste
artigo, o sujeito passivo terá direito à restituição
parcial do imposto, proporcional aos meses restantes

para o término do exercício em que tenha sido pago.”
(NR)

“Art. 11..............................................

§ 9.º Para efeito do primeiro emplacamento,
fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução
de até cinqüenta por cento da base de cálculo do
imposto relativo à propriedade de veículos
automotores novos, adquiridos de estabelecimentos
de concessionárias autorizadas estabelecidas  neste
Estado, conforme dispuser o Regulamento.” (NR)

“Art. 12...............................................

II - 1% (um por cento), para:

a) veículos de carga, ônibus, caminhões,
motocicletas, ciclomotores e outros veículos; e

b) veículos utilizados com a finalidade
específica de locação, de propriedade de empresas
prestadoras de serviços, cujo objetivo social seja a
locação de veículos automotores.

§ 1.º Para os efeitos do inciso II, a, entende-
se por caminhão o veículo rodoviário com capacidade
de carga igual ou superior a 3.500Kg.

§ 2.º O disposto no inciso II, b, fica limitada
ao período em que o veículo for efetivamente
utilizado com a finalidade específica de locação,
devendo o seu proprietário efetuar o recolhimento,
proporcional, do imposto regularmente incidente
sobre o mesmo,  caso seja cessada a sua utilização
com a finalidade que deu ensejo à redução da
alíquota.”(NR)

“Art. 25. A falta de recolhimento do
imposto, no todo ou em parte, na forma e nos prazos
regulamentares, sujeita o infrator à aplicação das
seguintes penalidades:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
do valor do imposto devido, por dia de atraso, se o
recolhimento for efetuado espontaneamente, até
sessenta dias após o vencimento;

II - 20% (vinte por cento) do valor do
imposto devido, se o recolhimento for efetuado
espontaneamente, após sessenta dias do vencimento;

III - 50% (cinqüenta por cento) do valor do
imposto devido, se o recolhimento for motivado por
ação fiscal.

......................................................... ” (NR)
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“Art. 26. Na hipótese de que trata o inciso
III do artigo 25, desde que o imposto devido e a
parcela de multa, com os devidos acréscimos, sejam
integralmente recolhidos, a multa poderá ser reduzida
para:

I - 25% (vinte e cinco por cento), se o
recolhimento for efetuado no prazo de impugnação ou
defesa; ou

II - 35% (trinta e cinco por cento), se o
recolhimento for efetuado antes da inscrição em
dívida ativa.” (NR)

Art. 4º A Lei n.º 6.999, de 2001, fica
acrescida do art. 26-A, com a seguinte redação:

“Art. 26-A. O imposto vencido e não pago
no prazo regulamentar poderá ser recolhido em até
dez parcelas iguais, mensais e consecutivas, nunca
inferiores ao valor equivalente a cinqüenta VRTEs,
hipótese em que as multas previstas nos arts. 25 e 26
serão acrescidas de 10% (dez por cento) do valor do
imposto devido.

Parágrafo único. As regras para concessão
do parcelamento de que trata o caput deste artigo,
serão fixadas no Regulamento. ” (NR)

Art. 5.º O Poder Executivo fica autorizado,
através da Secretaria de Estado da Fazenda, ou da
Procuradoria Geral do Estado, a celebrar termo de
transação para a extinção de créditos tributários
constantes de auto de infração ou notificação de
débito, lavrados até 30 de setembro de 2004, inscritos
ou não em divida ativa, e objeto ou não de execução
fiscal, contra estabelecimentos exportadores
localizados neste Estado, que possuírem saldos
credores acumulados de ICMS, em razão de saídas
amparadas pela não-incidência prevista na Lei
Complementar n.º 87 de 13 de setembro de 1996  e no
art. 155, § 2.º, X, a, da Constituição Federal.

§ 1.º Para os efeitos da transação que trata o
caput, deste artigo será admitida a utilização dos
saldos credores acumulados, para compensação com:

I - o montante do imposto, constante de auto
de infração ou notificação de débito; e

II - os demais acréscimos legais relativos ao
imposto.

§ 2.º O disposto no § 1.º será aplicado desde
que, cumulativamente:

I - seja efetuado o pagamento de cinqüenta
por cento do valor da multa exigida, e demais
acréscimos legais constantes de auto de infração ou
notificação de débito objeto da transação, ficando
dispensado o pagamento dos outros cinqüenta por
cento e respectivos acréscimos.

II - a transação seja requerida pelo
contribuinte no prazo de noventa dias, contados da
data da publicação do regulamento desta lei;

§ 3.º O termo de transação poderá ser
celebrado em qualquer fase de tramitação do processo
instaurado para a constituição ou cobrança do crédito
tributário, ficando condicionado ao reconhecimento
do débito para com a Fazenda Pública Estadual, bem
como à desistência expressa dos eventuais recursos
administrativos ou judiciais interpostos pelo sujeito
passivo, observado o seguinte:

I - o termo de transação será celebrado:

a) entre o sujeito passivo e a Procuradoria
Geral do Estado, quando se tratar de transação
referente a crédito tributário que tenha sido objeto de
ação para cobrança judicial; e

b) entre o sujeito passivo e a Secretaria de
Estado da Fazenda, quando se tratar de transação
referente a crédito tributário ainda em fase de
cobrança administrativa, mesmo que inscrito em
dívida ativa;

II - a celebração do termo de transação não
implica reconhecimento da legitimidade dos créditos
acumulados declarados pelo sujeito passivo.

Art. 6º  O disposto nesta lei:

I - veda a utilização do crédito do imposto
objeto da transação para fins de compensação de
qualquer natureza;

II - não se aplica a parcelamento de débitos
fiscais;

III - não confere qualquer direito à
restituição ou compensação de importâncias já pagas
ou compensadas; e

IV - não dispensa o sujeito passivo do
pagamento de custas, emolumentos judiciais e
honorários advocatícios, salvo, no caso deste último,
a redução na mesma proporção da redução do crédito
tributário.
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Art. 7º Ato do Poder Executivo estabelecerá
normas complementares necessárias à
regulamentação desta lei.

Art. 8º Fica dispensado o recolhimento do
ICMS devido no período de 1.º de maio de 2002 a 29
de fevereiro de 2004, nas operações de fornecimento
de energia elétrica a consumidores enquadrados na
“subclasse Residencial Baixa Renda” de acordo com
as condições fixadas nas Resoluções da ANEEL de
n.º 246, de 30 de abril de 2002 e de n.º 485, de 29 de
agosto de 2002, relativo à parcela da subvenção de
tarifa de energia elétrica estabelecida pela Lei n.º
10.604, de 17 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. O benefício de que trata
este artigo não confere ao sujeito passivo direito a
restituição ou compensação de valores recolhidos no
período da dispensa.

Art. 9º Ficam revogados:

I - a alínea f do inciso V do art. art. 11, da
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001; e

II - parágrafo único do art. 16 da Lei n.º
6.999, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 10.  Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, exceto em relação ao art. 1.º, II e II,
que produzirão efeitos a partir de 1.º de janeiro de
2005.

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 09 de dezembro de 2004.

Mensagem Nº 249/2004

Senhor Presidente,

Submeto à elevada apreciação dessa Augusta
Casa de Leis o incluso Projeto de Lei no qual
proponho o pagamento de abono ao Magistério
Público Estadual.

O processo de reorganização ética e
administrativa e o saneamento econômico-financeiro
implementado pelo nosso Governo, com apoio
decisivo dessa Casa de Leis, vem possibilitando a
retomada de investimentos e a melhoria da oferta de
serviços públicos em todas as áreas, que foi precedida

pela quitação de aproximadamente R$ 300 milhões
em salários atrasados dos servidores e gastos da
ordem de R$ 60 milhões para colocar em dia direitos
e vantagens de planos de carreira de diversas
categorias.

A viabilidade da concessão de abono ao
Magistério decorre do crescimento da Receita de
Impostos do Estado, cujo aumento verificado neste
ano em relação ao Exercício de 2003, resultou no
acréscimo de 21%  no volume de recursos para
aplicação no FUNDEF e na valorização do
Magistério Estadual.

Vale ressaltar que o pagamento do abono
está em conformidade com os artigos 212 da CF e 60
da ADCT, que instituiu o FUNDEF, bem como com
os dispositivos da Lei Complementar 101/2000.

A proposta visa conceder um abono, a ser
pago neste mês de dezembro, de R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais) a cada professor(a) com jornada
de 25 horas semanais e proporcional nas demais
jornadas, garantindo-se um abono mínimo de R$
1.000,00 (um mil reais). Aos servidores
administrativos vinculados à SEDU será concedido
abono de R$ 500,00(quinhentos reais).

O abono será concedido aos professores
efetivos; aos professores contratados por designação
temporária; aos professores aposentados, aos
servidores administrativos e aos pensionistas
dependentes de ex-professores e ex-servidores
administrativos.

Esclareço que a inclusão dos servidores
administrativos ativos, aposentados e aos
dependentes de ex-servidores está sendo proposta por
sugestão dos Senhores Deputados Estaduais e do
Sindicato dos Servidores Públicos.

Na oportunidade, aproveito para informar
que consta na proposta orçamentária para o exercício
de 2005 uma dotação específica para a revisão da
remunerarão do Magistério.

Diante do exposto, conto com o apoio de
V.Exa., e Ilustres Pares para a aprovação deste
Projeto de Lei em regime de urgência.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI N.º 347/2004

Dispõe sobre o pagamento de
abono ao magistério público
estadual.

Art. 1º O magistério público estadual terá
direito a um abono, em parcela única, não
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incorporável à remuneração a qualquer título, no
valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), para
a jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

§ 1º O abono de que trata o caput será
proporcional à jornada de trabalho de cada servidor,
não podendo ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil
reais).

§ 2º O abono mencionado no caput será
devido aos professores ativos efetivos e contratados
por designação temporária; professores aposentados e
aos pensionistas, dependentes de ex-professores.

Art. 2º Terão direito ao pagamento de um
abono, em parcela única, não incorporável à
remuneração a qualquer título, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) os servidores administrativos
ativos, os contratados por designação temporária, os
aposentados e os pensionistas, dependentes de ex-
servidores vinculados à Secretaria de Estado da
Educação e Esportes,

Art. 3º O abono previsto nesta Lei será pago
no mês de dezembro de 2004.

Art. 4º O abono de que trata esta Lei não
integrará a base de cálculo da remuneração, para
concessão do auxílio alimentação, previsto na Lei nº.
5.342, de 19 de dezembro de 1996, com alterações da
Lei nº 5.859, de 31 de maio de 1999.

Art. 5º O abono de que trata esta Lei não
integrará os vencimentos para efeito de concessão de
vantagens pessoais e fixação de proventos.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução
da presente Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se
necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI
QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO PARA O

MAGISTÉRIO ESTADUAL

IMPACTO LÍQUIDO DA
DESPESA EM DEZEMBRO DE

2004.

R$
92.939.990,91

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

Secretaria de Estado da Educação e Esportes
DECLARAÇÃO

Em atendimento aos ditames da Lei Complementar
n.º 101, de 04 de maio de 2000, DECLARO que o
aumento de despesa decorrente do projeto de
pagamento de abono para o Magistério Público
Estadual tem adequação orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Vitória (ES), 03 de dezembro de 2004.

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA
Secretário de Estado da Educação e Esportes

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 09 de dezembro de 2004

Mensagem N.º 250/2004

Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito
autorização para abertura de Crédito Especial no
valor de R$ 23.348.512,00 (Vinte três milhões,
trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos e doze
reais), em favor da Secretaria de Estado da Saúde –
Fundo Estadual de Saúde visando incluir no
Orçamento vigente a Unidade Orçamentária 44.281 –
Fundo Estadual de Saúde,  a ação: “Contratação de
Serviços de Saúde Complementares a Rede Pública
(Tabela SUS)”, constante  do programa 0015-
Assistência Médica-Hospitalar Complementar,
viabilizando assim o pagamento aos prestadores de
serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde –
SUS, tendo em vista a habilitação do Estado do
Espírito Santo em Gestão Plena do Sistema Estadual,
nos termos da Norma Operacional de Assistência à
Saúde do Sistema Único de Saúde – NOAS SUS
2002 preconizada pela  Portaria do Ministério da
Saúde nº 2.514, de 23 de novembro de 2004
publicada no Diário Oficial da União em 24 de
novembro de 2004, conforme Anexo I  do Projeto de
Lei.

Os recursos necessários à execução do
referido Crédito Especial serão provenientes de
excesso de arrecadação, conforme Anexo II do
Projeto de Lei.

Dessa forma, solicito a aprovação, por essa
Casa de Leis do incluso Projeto de Lei que permitirá
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a adequação do orçamento vigente às necessidades da
Administração Pública Estadual.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 348/2004

Autoriza abertura de
Crédito Especial no valor
de R$ 23.348.512,00
(Vinte e três milhões,
trezentos e quarenta e oito
mil e quinhentos e doze
reais), para o fim que
especifica.

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no
valor de R$ 23.348.512,00 (Vinte três milhões,
trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos e doze
reais),  para atender a programação constante do
Anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução
do disposto no Artigo 1º, serão provenientes de
excesso de arrecadação, conforme Anexo II.

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

CRÉDITO              –                ANEXO I             –            SUPLEMENTAÇÃO

                                                                                                                                                                 R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

44.000 SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE – FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE

44.281 FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE

1030200156.577     CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
    COMPLEMENTARES A
REDE PÚBLICA (TABELA
SUS)
Despesas com pagamento de
serviços de saúde
complementares a rede pública

3.3.90.39.00 16 23.348.512

TOTAL 23.348.512

CRÉDITO ESPECIAL    -       ANEXO II      -      EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ÓRGÃO: 80.000 – ENCARGOS GERAIS DOS ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.102 – ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
                                                                                                                         R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO ESF. DESDOBRA
MENTO

FONTE CATEGORIA
ECONÔMICA

1000.00.00 –
RECEITAS
CORRENTES

FIS 23.348.512

1700.00.00 –
TRANSFERENCIAS
CORRENTES

FIS 23.348.512

1720.00.00 –
TRANSFERÊNCIA

FIS 23.348.512

INTERGOVERNAME
NTAIS
1721.00.00 –
TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO

FIS 23.348.512

1721.33.00 – TRANSF.
DE RECURSOS
SISTEMA ÚNICO
SAÚDE – SUS

FIS
23.348.512

TOTAL 23.348.512

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 09 de dezembro de 2004.

Mensagem n.º 251/2004

Senhor Presidente:

Levo ao exame dessa Assembléia Legislativa
o incluso Projeto de Lei Complementar objetivando
criar, na estrutura organizacional da Secretaria de
Estado da Justiça – SEJUS, a Penitenciária de
Segurança Média de Colatina – PSMECOL, com
capacidade de abrigar 300 ( trezentos ) internos,
amenizando a insustentável situação gerada pelo
acréscimo progressivo da população prisional do
Estado.

Esclareça-se, por oportuno, que o Governo
está investindo  cada vez mais na ressocialização dos
internos por entender que esta é uma das principais
saídas para afastar a reincidência, problema
vivenciado por todos os Estados da Federação.

Os cargos a serem criados, somente em
número de 4 (quatro), objetiva atender as
necessidades de funcionamento da Penitenciária,
posto que os demais serviços serão terceirizados,
inaugurando, assim, um novo modelo de gestão na
área de administração penitenciária, experiência
pioneira no Estado, que acredito, dará bons
resultados.

As funções de direção do presídio,
supervisão de disciplina e a subdiretoria serão
exercidas por profissionais que ocupam cargos
públicos, ficando a cargo de uma empresa privada,
contratada pelo Estado, as tarefas de segurança dos
presos, alimentação e lavanderia.

Se o modelo de terceirização do Presídio
obtiver êxito, por certo, expandiremos a proposta para
outros presídios do Estado, inclusive o Complexo de
Viana.

A par do exposto, encareço a atenção
especial dessa Casa para a aprovação do Projeto de
Lei Complementar anexo, solicitando, na forma do
artigo 65 da Constituição Estadual, a urgência devida.
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Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 39/2004

Cria a Penitenciaria de Segurança
Média de Colatina – PSMECOL e
dá outras providências.

Art. 1º. Fica criada e incluída na estrutura
organizacional básica, em nível de execução
programática, da Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS, a Penitenciária de Segurança Média de
Colatina – PSMECOL.

§ 1º A PSMECOL, fica subordinada
hierarquicamente à Diretoria Geral dos
Estabelecimentos Penais.

§ 2º A administração da penitenciaria, criada
neste artigo, será executada obedecida às legislações
nacional e estadual aplicáveis às normas e aos
regulamentos da política penal, ditados pela
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Art. 2º À PSMECOL compete a
administração, o planejamento, a organização, o
controle e a execução das atividades relativas à
custódia e ressocialização do preso sentenciado por
práticas de crime com condenação ao cumprimento
de pena em regime fechado, na forma da legislação
penal vigente; outras atividades correlatas.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a
critério da administração do Sistema Prisional,  será
admitido na unidade penitenciária referida neste
artigo, o preso condenado por sentença criminal não
transitada em julgado.

Art. 3º Ficam alteradas as referências dos
cargos de Diretor Geral dos Estabelecimentos Penais,
de Diretor de Correição, de Diretor de
Ressocialização, de Diretor do Complexo e de Diretor
de Unidade, conforme Anexo I, que  integra a
Presente Lei Complementar.

Art. 4º Ficam criados os cargos de
provimento em comissão com suas nomenclaturas,
referências, quantitativos e valores, para atender às

necessidades de funcionamento da PSMECOL,
constantes do anexo II, que integra a presente lei
complementar.

Art. 5º O artigo 35 o parágrafo único da Lei
Complementar nº. 233, de 10 de abril de 2002,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. Fica instituído para os diretores de
unidade dos estabelecimentos penais do Estado a
percepção da gratificação de função de dedicação
excepcional, na proporção de 80% (oitenta por
cento), calculados sobre o vencimento básico do
cargo".

Parágrafo único. Fica amparado pelo
"caput" deste artigo, o cargo de diretor do complexo
penitenciário de Vila Velha e de Viana, com direito à
percepção, na proporção de 50% (cinqüenta por
cento), calculados sobre o vencimento básico do
cargo.”

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a
proceder as alterações necessárias no Plano
Plurianual para o quadriênio de 2004 à 2007, bem
como a abrir os créditos adicionais necessários ao
cumprimento desta Lei Complementar.

Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

ANEXO I
Alteração de Referência dos Cargos
Comissionados a que se refere o art. 3º

NOMENCLATURA REF. VALOR
Diretor Geral dos
Estabelecimentos Penais

QCE-03 3.000,00

Diretor de Correição QCE-03 3.000,00
Diretor de Ressocialização QCE-03 3.000,00
Diretor do Complexo QCE-05 1.500,00
Diretor de Unidade QC-01 1.128,06

ANEXO II
Cargos de Provimento em Comissão Criados, a
que se refere o art. 4º.

Nomen-
clatura Ref. Quant. Valor Valor

Total
Diretor de Unidade QC-01 01 1.128,06 1.128.06
Assistente de Direção QC-03 03 666,81 2.000,43
Total 04 3.128,49
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Publique-se.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
PROJETO DE LEI Nº 342/2004

Fica criado no calendário oficial do
Estado do Espírito Santo, o Dia Estadual
de Consciência Anti-drogas.

Art. 1º - Fica criado no calendário oficial do Estado
do Espírito Santo, o Dia Estadual de Consciência
Anti-drogas.

Parágrafo único – O dia a que se refere o “caput”
deste artigo é a 4ª (Quarta) Segunda-feira do mês de
maio.

Art. 2º - Cabe as comunidades terapêuticas
organizadas por federação criar Comissão Especial
para implantação e organização.

Parágrafo único –Da Comissão Especial deverá
participar representantes do Executivo, Legislativo e
Judiciário.

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

ROBSON VAILLANT
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Entendemos que é um dia especial para
mobilização de autoridades, Executiva, Judiciário e
Legislativa, juntamente com diretores de
comunidades terapêuticas para conscientização,
sugerimos a 4ª (Quarta) segunda-feira do mês de
maio , tendo em vista que no mês vindouro é
comemorado o Dia Mundial de Combate as Drogas,
cabendo a organização e implantação as comunidades
organizadas por federação.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei
nº 213/2004

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE LEI Nº 343/2004

Impõe a realização de exames médicos nos
jogadores de futebol inscritos na Federação
de Futebol do Espírito Santo, visando a
prevenção de doenças cardíacas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º É obrigatória a realização de exames
médicos preventivos relativos a check-up
cardiológicos para todos os jogadores de futebol,
profissionais ou amadores, inscritos na Federação de
Futebol do Espírito Santo.

§ 1º A periodicidade do check-up
cardiológico será anual e sua realização dar-se-á
preferencialmente no mês que antecede o início de
cada temporada desportiva.

§ 2º Integrarão o check-up a avaliação
clínica cardiológica, o teste ergométrico e ecodoppler,
com a produção do correspondente laudo médico.

Art. 2º Os clubes ou entidades equiparadas
manterão em seu poder e a disposição da Federação
de Futebol do Espírito Santo e das autoridades
competentes os laudos médicos dos jogadores que lhe
sejam vinculados, com os resultados dos respectivos
exames.

Art. 3º A inscrição dos jogadores nas
competições autorizadas pela Federação de Futebol
do Espírito Santo  será condicionada ao fornecimento
de cópia dos laudos médicos referidos no artigo 2º
desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de
2004.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade
impor a realização de exames médicos nos jogadores
de futebol inscritos na Federação de Futebol do
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Espírito Santos, visando a  prevenção de doenças
cardíacas.

Os recentes e trágicos acontecimentos nos
campos de futebol de todo o planeta trouxeram a
tona, mais uma vez, discussão sobre problemas
relacionados com a medicina desportiva,
especialmente, no que diz respeito a morte súbita.

Perfilando a corrente daqueles que acreditam
na prevenção, apresentamos o presente projeto de lei,
posto que os estudiosos do assunto são unanimes em
afirmar que este é o caminho mais eficaz.
Depoimentos como do Dr. Nabil Ghorayeb,
Presidente do Grupo de Estudos em Cardiologia no
Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
reforça a nossa convicção quando conclui:

“Portanto quero deixar claro que
mais ética e respeito devemos Ter
nesse momento, medidas urgentes
futuras obrigatórias por lei, de
exames médicos prévios completos
para atletas competitivos no inicio
de cada temporada e brigadas de
emergência de não médicos bem
equipadas para atender atletas e
torcedores deverão ser
implementadas.”

Portanto, sem desmerecer as medidas
legislativas que visam dotar os postos de emergência
ao redores do campos de futebol de equipamentos
destinados a salvar os jogadores que acabam
vitimados por complicações cardíacas, a exemplo do
Projeto de Lei de autoria do Senador Tião Viana,
aprovado no Senado e em tramitação na Câmara dos
Deputados sob o n.º 4.05 (cópia anexa), constatamos
que a morte súbita de atletas é uma fatalidade que
sempre existirá, representando assim momentos de
comoção e de perplexidade a todos nós. O que é
possível fazer é reduzir sua incidência. Os exames
preventivos devem ser obrigatórios. A detecção de
riscos e a liberação para os esportes competitivos
devem ser uma responsabilidade compartilhada e de
consenso entre atletas, dirigentes e médicos, inclusive
médico do trabalho. O sucesso de um atleta de futebol
depende essencialmente de sua vocação técnica e,
principalmente, da saúde física. Se não fosse esta
última, Pelé, Zico e Roberto Dinamite estariam até
hoje marcando gols.

Sob este diapasão, pretendemos legislar
sobre defesa da saúde, impondo uma solução
preventiva ao problema acima relatado, posto que o
Estado detém a competência legislativa no tema
consoante estabelece o artigo 24, inciso XII, da
constituição Federal. Por fim, ressaltamos que, em
conformidade com o § 3º do referido dispositivo

constitucional, a inexistência de lei federal sobre o
tema autoriza o Estado-membro a exercer
competência plena. Assim, apresentamos o presente
projeto de lei a consideração dos nobres pares.

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
PROJETO DE LEI Nº 344/2004

EMENTA: acrescenta Parágrafo Único ao
art. 3º da Lei nº 3.829, de 30 de dezembro
de 1985, alterada pela Lei nº 5.553, de 24
de dezembro de 1997 e pela Lei nº 6.486,
de 14 de dezembro de 2000.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Passa a redação do artigo 3º da Lei nº
3.829, de 30 de dezembro de 1985, alterada pela Lei
nº 5.553, de 24 de dezembro de 1997 e pela Lei nº
6.486, de 14 de dezembro de 2000, a ser acrescida de
“Parágrafo Único”, com a seguinte redação:

“Art. 3º  (....................................)

Parágrafo único – Incidirá sobre os
veículos que estejam convertidos
para o uso do gás natural veicular
(GNV) a alíquota prevista  no inciso
II deste artigo.”

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

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2004.

ROBSON VAILLANT
Deputado Estadual

Justificativa

O objetivo da lei é incentivar a questão da utilização
do gás natural como meio propício para contribuir
para uma melhora do meio ambiente e o interesse
público sobre tal tema requer todo empenho desta



6382 – Diário do Poder Legislativo                                                  Vitória-ES, sexta-feira, 10 de dezembro de 2004

casa para cada vez mais produzir leis objetivando um
meio ambiente saudável.
O motor convertido para o gás GNV proporciona uma
relação custo/benefício muito superior a dos motores
a álcool ou à gasolina.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei
nº 202/2004.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI  Nº 345/2004

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º - A remuneração do mês de
dezembro de 2004, dos servidores do quadro
estatutário – efetivos e comissionados – da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
fica acrescida de um abono pecuniário, no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo Único – Sobre o valor do abono,
a que se refere este artigo não incidirão descontos e
vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor
assim o determinar.

Art. 2º - Aplica-se aos proventos dos
servidores inativos da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo o abono estabelecido no
artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias previstas no orçamento do
corrente exercício da Assembléia Legislativa.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Palácio Domingos Martins, em 09 de
dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei trata da concessão de abono
pecuniário para os servidores estatutário – efetivos e
comissionados – da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito, no mês de dezembro de 2004, no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Tal iniciativa visa atender às justas reivindicações dos
servidores desta Assembléia Legislativa, efetuadas
através de suas entidades representativas.

Não obstante as reivindicações dos servidores por
reajuste salarial no presente exercício, a legislação
federal em vigor – em especial a Lei Complementar
nº101, de 04 de maio de 2000 – impõem aos gestores
públicos severas normas de responsabilidade na
gestão fiscal, que limitaram a capacidade de aumento
das despesas de pessoal, notadamente no último ano
de gestão dos Poderes.

A despesa decorrente da aprovação deste Projeto de
Lei tem adequação orçamentária e financeira com a
Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Com a adoção da proposição efetuada no presente
Projeto de Lei, esperamos estar proporcionando, na
ausência da recomposição salarial desejada pelos
servidores, um incentivo financeiro dentro das
possibilidades legais e orçamentárias deste Poder
Legislativo.

Por todas as justificativas acima apresentadas,
solicitamos a aprovação, em regime de urgência do
presente Projeto de Lei.

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

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.
Presidente, pela ordem!
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Marcelo Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – Parabenizo
a iniciativa da Mesa Diretora, através do Projeto de
Lei 345/2004, que concede o abono de um mil reais a
ser acrescido à remuneração do mês de dezembro de
2.004 aos servidores do quadro estatutário, efetivos e
comissionados, ativos e inativos da Assembléia
Legislativa, e atende também a uma reivindicação dos
servidores desta Casa, e naturalmente será aprovado
por todos os parlamentares desta Casa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Com certeza, Sr. Deputado Marcelo
Santos. Muito obrigado.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MESA
DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

O Projeto de Resolução nº 197/04, de autoria
do Deputado Rudinho de Souza, que introduz
alterações no artigo 307 do Regimento Interno, foi
lido e incluído na Ata da Sessão Ordinária do dia
28.06.2004 e publicado no Diário do Poder
Legislativo do dia 06.7.2004, à página 2.967.

Seguindo tramitação regimental normal foi
incluído para discussão especial em 03 (três) sessões
ordinárias consecutivas. O Projeto recebeu pareceres
escritos da Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade
com adoção de emenda e da Mesa Diretora, pela
aprovação.

Concluído o exame técnico, foi colocado o
Projeto de Resolução nº 197/04 à apreciação do
Plenário, que o aprovou na forma do parecer escrito
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação. Por ter sido aprovado com
emenda, o Projeto veio a esta Mesa para elaboração
de sua redação final, na forma do artigo 208, § 2º do
Regimento Interno.

Este é o Relatório.

PARECER DO RELATOR

O Regimento Interno determina que a
proposição aprovada com emenda ou com flagrante
desrespeito às normas gramaticais e de técnica
legislativa, seja submetida à nova votação. Cabe o
exame a esta Mesa Diretora.

O Projeto de Resolução nº 197/04 foi
aprovado pelo Plenário com adoção da seguinte
emenda:

Emenda modificativa apresentada pela Comissão
de Justiça

O § 1º do artigo 307 mencionado no artigo 1º do
Projeto de Resolução nº 197/04 passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 307 (...)

§ 1º A Mesa, em reunião, tomará
conhecimento dos termos da
interpelação e deliberará a respeito,
dando ciência, por escrito,
diretamente ao interessado, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data do protocolo.”

Na parte referente à técnica legislativa e à
norma gramatical, com base no artigo 211 do
Regimento Interno, sugerimos a adoção das seguintes
alterações como emendas:

01) Alteração da abreviatura
“art.”, na emenda e no “caput”
do artigo 1º do Projeto, que
deve ser grafada por extenso,
conforme determinam as
Normas para Padronização dos
Atos Legislativos
estabelecidos pela Secretaria-
Geral da Mesa;

02) Alteração da numeração da
articulação “Art. 3º” para “Art.
2º”, tendo em vista erro de
digitação.

Pelo exposto, sugerimos aos membros desta
Mesa a adoção do seguinte:
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PARECER Nº 19/04

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO
FINAL do Projeto de Resolução nº 197/04, de
autoria do Deputado Rudinho de Souza, que introduz
alterações no artigo 307 do Regimento Interno, na
forma que segue:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 197/04

Introduz alterações no artigo 307 do
Regimento Interno.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º O artigo 307 do Regimento Interno, instituído
pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, passa a
vigorar com modificação no texto do § 1º e acrescido
do § 3°, com a seguinte redação:

“Art. 307. (...)

§ 1º A Mesa, em reunião, tomará
conhecimento dos termos da interpelação e
deliberará a respeito, dando ciência, por
escrito, diretamente ao interessado, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data do
protocolo.

§ 2º (...)

§ 3º Caso as informações previstas no § 1º
sejam consideradas insuficientes, serão
concedidos mais 10 (dez) dias para a sua
complementação.” (NR)

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

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de
2004.

CLAUDIO VEREZA - PRESIDENTE
ANSELMO TOSE - 1° SECRETÁRIO

PAULO FOLETTO – 2° SECRETÁRIO

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

Projeto de Lei n° 328/04, de autoria da Mesa Diretora, que
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor
Fábio Frigério.

PARECER DO RELATOR

A matéria apresentada pela Mesa Diretora, que tem
como objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Fábio Frigério.

Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o mesmo
não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão
definidas as competências dos membros
parlamentares desta Augusta Casa de Leis.

Da análise do projeto com a conformidade da
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta
nas informações contidas nos autos do Projeto de Lei,
visto que segue requisitos estabelecidos pela
Resolução nº 1464 da Assembléia Legislativa que
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania
Espírito-Santense.

Não encontramos óbices legais para a tramitação
desta matéria, estando a mesma, portanto, na
conformidade da legislação vigente.

Assim sendo, concluímos o nosso parecer atestando a
legalidade do projeto, opinando pela sua tramitação
de conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis, conforme exposto abaixo.

PARECER Nº 362/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE,
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA
do Projeto de Lei nº 328/2004.
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Sala das Comissões, em 08 de dezembro de
2004.

ZÉ RAMOS – Presidente e Relator
BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

EUCLÉRIO SAMPAIO
REGINALDO ALMEIDA

LUIZ CARLOS MOREIRA

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 328/2004, de autoria da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, visa
conceder título de Cidadão Espírito Santense ao Sr.
Fábio Frigério.

O Projeto recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça, serviço Público e
Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão
de parecer.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 328/2004, de autoria da
Mesa Diretora, que concede Título de Cidadania
Espírito-Santense ao Sr. Fábio Frigério, já foi
analisado pela Comissão de Justiça quanto a sua
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a
esta Comissão a análise do mérito.

Sem sombra de dúvida, o homenageado é
merecedor de ser agraciado com o título proposto,
pois não só pelo que consta da Justificativa de fls. 03,
do processo, mas por ser personalidade pública.
Atuando no Estado do Espírito Santo, tem tido a
oportunidade de prestar relevantes serviços à
população, o que, certamente, se reverte em
incontestáveis benefícios à sociedade.

Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte parecer:

PARECER Nº 96/2004

A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 328/2004, de
autoria da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
do Estado Espírito Santo.

Sala das Comissões, 08 de dezembro de
2004.

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora
BRICE BRAGATO

RUDINHO DE SOUZA
LUIZ CARLOS MOREIRA

FÁTIMA COUZI

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  À Secretaria para cumprimento de
prazo regimental.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

Projeto de Lei n° 329/2004 do Exm° Sr. Deputado
Cláudio Vereza – Mesa, que concede Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Maria
Francisca dos Santos Lacerda.

PARECER DO RELATOR

A matéria apresentada pelo Exmo. Sr. Deputado
Cláudio Vereza – Mesa, que tem como objetivo
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Maria Francisca dos Santos Lacerda.

Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o mesmo
não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão
definidas as competências dos membros
parlamentares desta Augusta Casa de Leis.

Da análise do projeto com a conformidade da
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta
nas informações contidas nos autos do Projeto de lei,
visto que segue requisitos estabelecidos pela
Resolução n° 1.464 da Assembléia Legislativa que
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania
Espírito-Santense.

Não encontramos óbices legais para a tramitação
desta matéria, estando a mesma, portanto, na
conformidade da legislação vigente.

Assim sendo, concluímos o nosso parecer atestando a
legalidade do projeto, opinamos pela sua tramitação
de conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis, conforme exposto abaixo.
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PARECER N° 363/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE,
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA
do Projeto de Lei n° 329/04.

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 08 de
dezembro de 2004.

ZÉ RAMOS – Presidente e Relator
BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

EUCLÉRIO SAMPAIO
REGINALDO ALMEIDA

LUIZ CARLOS MOREIRA

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 329/2004, de autoria da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, visa
conceder título de Cidadã Espírito-santense à Srª
Maria Francisca dos Santos Lacerda.

O Projeto recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão
de parecer.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei n° 329/2004, de autoria da
Mesa Diretora, que concede título de Cidadania
Espírito-santense à Srª Maria Francisca dos Santos
Lacerda, já foi analisado pela Comissão de Justiça
quanto a sua constitucionalidade e legalidade,
cabendo apenas a esta Comissão a análise do mérito.

Sem sombra de dúvida, a homenageada é
merecedora de ser agraciada com o título proposto,
pois não só pelo que consta da Justificativa de Fls. 03,
do processo, mas por ser personalidade pública.
Atuando no Estado do Espírito Santo, tem tido
oportunidade de prestar relevantes serviços à
população, o que, certamente, se reverte em
incontestáveis benefícios à sociedade.

Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte parecer:

PARECER N° 97/04

A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela aprovação do Projeto de lei n° 329/2004, de
autoria da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo.

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de
204.

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora
BRICE BRAGATO

RUDINHO DE SOUZA
LUIZ CARLOS MOREIRA

FÁTIMA COUZI

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  À Secretaria para cumprimento de
prazo regimental.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

Projeto de Lei nº 330/2004 do Exmº Sr. Deputado
Claudio Vereza – Mesa, que concede Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Waldenor
Cesário Mariot.

PARECER DO RELATOR

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado
Claudio Vereza – Mesa, que tem como objetivo
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Senhor Waldenor Cesário Mariot.

Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o mesmo
não conflita com o art. 63, parágrafo único e seus
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão
definidas as competências dos membros
parlamentares desta Augusta Casa de Leis.

Da análise do projeto com a conformidade da
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta
nas informações contidas nos autos do Projeto de Lei,
visto que segue requisitos estabelecidos pela
Resolução n° 1464 da Assembléia Legislativa que
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania
Espírito-Santense.
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Não encontramos óbices legais para a tramitação
desta matéria, estando a mesma, portanto, na
conformidade da legislação vigente.

Assim sendo, concluímos o nosso parecer atestando a
legalidade do projeto, opinando pela sua tramitação
de conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis, conforme exposto abaixo.

PARECER N° 364/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE,
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA
do Projeto de Lei n° 330/2004.

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 08 de
dezembro de 2004.

ZÉ RAMOS - Presidente e Relator
BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

EUCLÉRIO SAMPAIO
REGINALDO ALMEIDA

LUIZ CARLOS MOREIRA

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 330/2004, de autoria da
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, visa
conceder título de Cidadão Espírito-santense ao Sr.
Waldenor Cesário Mariot.

O Projeto recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão
de parecer.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 330/2004, de autoria da
Mesa Diretora, que concede título de Cidadania
Espírito-santense ao Sr. Waldenor Cesário Mariot, já
foi analisado pela Comissão de Justiça quanto a sua
constitucionalidade e legalidade, cabendo apenas a
esta Comissão a análise do mérito.

Sem sombra de dúvida, o homenageado é
merecedor de ser agraciado com o título proposto,

pois não só pelo que consta da Justificativa de fls. 03,
do processo, mas por ser personalidade pública.
Atuando no Estado do Espírito Santo, tem tido
oportunidade de prestar relevantes serviços à
população, o que, certamente, se reverte em
incontestáveis benefícios à sociedade.

Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte parecer:

PARECER Nº 98/04

A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2004, de
autoria da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo.

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de
2004.

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora
BRICE BRAGATO

RUDINHO DE SOUZA
LUIZ CARLOS MOREIRA

FÁTIMA COUZI

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  À Secretaria para cumprimento de
prazo regimental.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO

Projeto de Lei nº 331/2004 do Exmª Sr. Deputado
José Ramos, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Lindemberg José Nunes.

PARECER DO RELATOR

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado José
Ramos, que tem como objetivo conceder Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Lindemberg
José Nunes.

Ao analisar o Projeto de Lei, verifica-se que o mesmo
não conflita com o art. 63, parágrafo único e seu
incisos, da Carta magna Estadual, onde estão
definidas as competências dos membros
parlamentares desta Augusta Casa de Leis.
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Da análise do projeto com a conformidade da
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta
nas informações contidas nos autos do Projeto de lei,
visto que segue requisitos estabelecidos pela
Resolução nº 1464 da Assembléia Legislativa que
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania
Espírito-Santense.

Não encontramos óbices legais para a tramitação
desta matéria, estando a mesma, portanto, na
conformidade da legislação vigente.

Assim sendo, concluímos o nosso parecer atestando a
legalidade do projeto, opinando pela sua tramitação
de conformidade com o Regimento Interno desta
Casa de Leis, conforme exposto abaixo.

PARECER Nº 365/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE,
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA
do Projeto de Lei nº 331/04.

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 08 de
dezembro de 2004

JOSÉ RAMOS – PRESIDENTE E RELATOR
BRICE BRAGATO
HERALDO MUSSO

EUCLÉRIO SAMPAIO
REGINALDO ALMEIDA

LUIZ CARLOS MOREIRA

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 331/2004, de autoria do
Deputado José Ramos, visa conceder título de
Cidadão Espírito-santense ao Sr. Lindenberg José
Numes.

O Projeto recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, vindo agora a esta Comissão para emissão
de parecer.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 321/2004, de autoria do
Deputado José Ramos, que concede título de
Cidadania Espírito-santense ao Sr. Lindenberg José
Nunes, já foi analisado pela Comissão de Justiça
quanto a sua constitucionalidade e legalidade,
cabendo apenas a esta Comissão a análise do mérito.

Sem sombra de dúvida, o homenageado é
merecedor de ser agraciado, com o título proposto,
pois não só pelo que consta da Justificativa de fls. 03,
do processo, mas por ser personalidade pública.
Atuando no Estado do Espírito Santo, tem tido
oportunidade de prestar relevantes serviços à
população, o que, certamente, se reverte em
incontestáveis benefícios à sociedade.

Diante do exposto, somos pela adoção do
seguinte parecer.

PARECER Nº 99/2004

A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, é
pela aprovação do Projeto de Lei nº 331/2004, de
autoria do Deputado José Ramos.

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de
2004.

JANETE DE SÁ – Presidente e Relatora
BRICE BRAGATO

RUDINHO DE SOUZA
LUIZ CARLOS MOREIRA

FÁTIMA COUZI

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) -  À Secretaria para cumprimento de
prazo regimental.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n° 1985/2004, do Deputado Cabo Elson, de
convocação do Secretário de Estado de Segurança
Pública, para prestar esclarecimentos sobre os
recentes acontecimentos na área de Segurança
Pública do Estado.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Requerimento nº
1985/2004. (Pausa)

Não havendo quem queira discuti-lo,
declaro encerrada a discussão.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
nº 2038/2004, do Deputado Marcelo Santos, de voto
de congratulações com o senador Marco Maciel, pela
publicação de seu livro, intitulado “Reformas e
Governabilidade”.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o  Requerimento nº
2038/2004, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimentos
nºs 2039, 2040, 2041 e 2042/2004, todos do
Deputado Délio Iglesias, de voto de congratulações
com o Sr. Anderson Zanotelli Casotti; com a Srª
Liliane Heringer Casotti; com a Drª Dilene Ebinger e
com o Pastor Maurício Klayber Paiva Dias, pela
realização do Encontro de Casais, nos dias 26, 27 e
28 de novembro, no Hotel Praia Sol.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Junte-se. Em votação os Requerimentos
nºs 2039, 2040, 2041 e 2042/2004, que acabam de
serem lidos.

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

Aprovados.
Continua leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
nº 2043/2004, do Deputado Reginaldo Almeida, de
sessão solene em homenagem ao Dia do Radialista, a
realizar-se às 15 horas e 30 minutos, do dia 22 de
setembro de 2005, no Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o  Requerimento nº
2043/2004, que acaba de ser lido.

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o  aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Continua leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
nº 2044/2004, do Deputado Reginaldo Almeida, de
sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia, a
realizar-se às 15 horas e 30 minutos, do dia 08 de
dezembro de 2005, no Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o  Requerimento nº
2044/2004, que acaba de ser lido.

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o  aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Continua leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento
nº 2045/2004, do Deputado Reginaldo Almeida, de
sessão solene em homenagem ao Dia da Reforma
Protestante, a realizar-se às 15 horas e 30 minutos, do
dia 27 de outubro de 2005, no Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o  Requerimento nº
2045/2004, que acaba de ser lido.

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o  aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Continua leitura do Expediente.

O SR. 1° SECRETÁRIO – (ANSELMO
TOSE) – Sr. Presidente, informo a V.Ex.ª. que não há
mais Expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Não havendo mais expediente a ser lido,
agradecemos ao Sr. Deputado Anselmo Tose e a
todos Srªs. e Srs. Parlamentares que compareceram a
esta sessão, para que pudéssemos cumprir com o
processo regimental, leitura de matérias importantes a
serem votadas na segunda-feira ou nos dias que se
seguem até o dia 15 de dezembro, adiantando
portanto a tramitação de todas essas matérias.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª.
verificação de quorum para efeito de sustentação da
sessão.
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – É regimental, levando em consideração
também que há uma sessão solene às 15h30min.

Convido o Sr. 1° Secretário a proceder à
chamada dos Srs. Deputados para efeito de
verificação de quorum.

O SR. 1° SECRETÁRIO
procede à chamada a que
respondem os Srs. Anselmo Tose,
Cabo Elson, Claudio Vereza, Gilson
Gomes, Janete de Sá, Mariazinha
Vellozo Lucas e Reginaldo
Almeida. (07)

O SR. 1° SECRETÁRIO – (ANSELMO
TOSE) – Sr. Presidente, responderam à chamada sete
Srs. Deputados.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO
TOSE) -  Sr. presidente, responderam a chamada sete
Srs. Deputados. (7)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Não há quorum para sustentação  da
sessão, pelo que vou encerrar. Antes, porém, convido
os Srs. Deputados para a próxima que será solene às
15h30min, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às quinze horas e
dezessete minutos.
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ATOS LEGISLATIVOS

PAUTA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS

PRESIDENTE: Deputado EDSON VARGAS
VICE-PRESIDENTE : Deputada MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS
REUNIÃO: ORDINARIA
LOCAL: Plenarinho l
DATA: 15.12.04
DIA DA SEMANA: Quarta-Feira
HORÁRIO: 14:00 horas

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª

LEGISLATURA
.

1 - EXPEDIENTE:

. Recebidos:

. Ofício SINDIUPES n.º 292/04, Solicitando ao
Governo Estadual pagar os precatórios da
trimestralidade n.º 100.950.010.056 e solicita aos
nobres Deputados a inclusão dos recursos financeiros
para quitá-los.

. Ofício Circular nº 871, 907, 908, 909 e 910/04, do
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, encaminhando cópia dos termos
aditivos referentes aos convênios firmados com os
Municípios que especifica.

. Ofício Circular nº 1091, 1092, 1096 e 1109/04, do
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, encaminhando cópia de
Convênio firmado com o Município de Pancas e
comunicando a prorrogação dos contratos de repasse,
que especifica, com os Municípios de São Mateus e
Montanha e com a Empresa Milservice
Empreendimentos.

. Ofício n.º 735/04, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia de
Termo Aditivo referente a convênio celebrado com o
Estado do Espírito Santo.

. Ofício n.º 2631 e 2632/04, do Superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal, comunicando
a prorrogação dos contratos de repasses firmados com
a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, referente ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

. Ofício n.º 2522/02, do Superintendente de Negócios
da Caixa Econômica Federal, comunicando a
prorrogação do contrato de repasse firmado com a
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, referente ao Programa nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

. Ofício n.º 1010/04, do Secretário de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, Sr.
Ricardo Ferraço, encaminhando cópia do convênio
firmado com o Município de Governador
Lindemberg.

. Ofício n.º 954/04, do Secretário de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, Sr.
Ricardo Ferraço, encaminhando cópia do Termo
Aditivo e do Convênio firmado com o Município de
Laranja da Terra e a Escola Familiar Agrícola e
Chapadinha.

. Ofício n.º 924/04, do Secretário de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, Sr.
Ricardo Ferraço, cientificando esta Casa do Convênio
firmado com a Escola Familiar Agrícola de
Chapadinha.

. Ofício nº 923/04, do Secretário de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, Sr.
Ricardo Ferraço, encaminhando cópia do Termo
Aditivo e do Convênio firmado com o Município de
São José do Calçado e a Escola Familiar Agrícola de
Chapadinha.

. Ofício n.º 2476/04, do Superintendente de Negócios
da Caixa Econômica Federal, comunicando a
prorrogação da vigência do contrato de repasse
referente ao Programa Morar Melhor.

. Ofício n.º 471/04, do vice-presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando balancete referente ao mês de
outubro de 2004 daquele órgão.

2 - COMUNICAÇÃO DAS MATÉRIAS
RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS
RELATORES

PL n.º 57/03
AUTOR: DEPUTADO ROBSON VAILLANT
RELATOR: DEPUTADO CESAR COLNAGO
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PL nº 07/03
AUTOR: DEPUTADO ROBSON VAILLANT
RELATOR: DEPUTADO CLAUDIO THIAGO

PL nº 60/04
AUTOR: DEPUTADO JOSÉ TASSO DE
ANDRADE
RELATOR: DEPUTADO HELDER SALOMÃO

PL n.º 437/03
AUTOR: DEPUTADO REGINALDO DE
ALMEIDA
RELATOR: DEPUTADO EDSON VARGAS

PL nº 483/03
AUTOR: DEPUTADO GEOVANI SILVA
RELATOR: DEPUTADO EDSON VARGAS

3 - ORDEM DO DIA:
. Não há

4 - COMUNICAÇÕES:
. As que ocorrerem.

Obs. Esta pauta está sujeita a alterações.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

PRESIDENTE: Deputado Geovani Silva
VICE-PRESIDENTE: Deputado Délio Iglésias
REUNIÃO: Ordinária
LOCAL: Plenarinho 2
DATA: 14/12/04
DIA DA SEMANA: Terça-feira
HORÁRIO: 13:30h

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA.

1 - Expediente:

Recebidos:

Ofício nº 084/04 – do Secretario de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo,
encaminhando cópia do convênio firmado com a
Prefeitura de Vitória.

Ofício nº 91/04 – da Secretária de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo em
exercício, comunicando que celebrou convênio de
cooperação técnica e financeira com a Agência
Capixaba de Comércio Externo.

Ofício nº 2080/04 – do Secretário Executivo do
Ministério do Esporte, encaminhando cópia de
convênio firmado com o Governo do Estado, para

confecção de material esportivo, utilizando a mão-
de-obra de detentos.

Ofício nº 150/04 - do Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, informando
que celebrou convênio com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, no Município de Marataízes.

2 – Comunicação das matérias recebidas e
distribuídas aos relatores: Não há

3 – Ordem do Dia:
Não há

4 – Comunicações:
As que ocorrerem.

Obs: Esta pauta está sujeita a alterações até a data
da reunião.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PRESIDENTE: Deputado Cláudio Thiago
VICE-PRESIDENTE: Deputado Helder Salomão
REUNIÃO: Ordinária
LOCAL: Plenarinho 1
DATA: 14/12/2004
DIA DA SEMANA: terça-feira
HORÁRIO: 11:00hs

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA  DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª

LEGISLATURA

1 - Expediente:

Recebidos:

OF. S/N – Do Presidente da UniFMU,
encaminhando cópia da III Carta de São Paulo –
Educação, contendo as conclusões do seminário
sobre a Reforma Universitária e o
Desenvolvimento Brasileiro.

Comunicados 317, 423 e 424/04 – Do Presidente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para os programas que específica.

OF. 828/04 – Do Secretário de Estado da
Educação e Esportes, encaminhando cópias dos
convênios celebrados com a SEDU e os
Municípios que relaciona.

OF. 13/04 – Da Ilma. Sra. Júlia Maria Hassen
Santos de Oliveira, Presidente da UNDIME,
solicitando credenciamento junto a esta Casa.
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OF. 31/04 – Do Conselho Tutelar da Serra,
informando a relação dos Conselheiros Tutelares,
eleitos para atuarem em Laranjeiras.

OF. 1726/04 – Do Ministério da Educação,
comunicando sobre convênio celebrado com a
SEDU, com a finalidade de apoiar a realização de
atividades relacionadas ao censo escolar, bem
como a manutenção da operacionalidade do SIED,
com a aquisição de equipamento de informática.

OF. 85/04 – Da Ouvidoria Geral, encaminhando
demanda referente a SEDU para a Comissão de
Educação.

OF/SEDU/GS/N.º 972 – Encaminhando
informações solicitadas, conforme Of. GDCT/N.º
110/04, encaminhado a esta Secretaria.

Comunicados 544, 545, 546 e 547/04 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para os
Programas que especifica.

Comunicados 590, 652 e 653/04 – Do Presidente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para os programas que especifica.

OF. 1027/04 – Do Secretário de Estado da
Educação e Esportes, encaminhando cópia dos
Convênios firmados com os Municípios que
especifica.

Comunicados 702 e 703/04 – Do Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para os programas que especifica.

OF. 1189/04 – Do Secretário Estadual de
Educação e Esportes, encaminhando cópia dos
convênios firmados com os Municípios que
relaciona.

OF. S/N – Do Diretor Executivo do Instituto
Portas Abertas, solicitando credenciamento junto
à esta Casa.

OF.GP/CMI S/N - Do Presidente da Câmara
Municipal de Iúna, solicitando o comparecimento
do Presidente desta Comissão ou seu
representante, para uma Audiência Pública no dia
17 de setembro na sede daquela Câmara
Municipal, para tratar de assunto relacionado aos
recursos do FUNDEF/ES.

OF/GEDEF/SUDET Nº 301/2004 – Da Ilma.
Sra. Rozeima de Souza Tavares de Alvarenga,
Coordenadora do Programa Estadual de Educação
Tributária/ES, agradecendo a Comissão de
Educação pela divulgação e apoio dado à
solenidade de premiação do Concurso para Slogan
e Personagem – Símbolo do referido Programa,
aos dez melhores trabalhos e ao 1º lugar geral.

OF. CIRC.SINDIUPES Nº 022/2004 –
Convidando os Deputados Membros desta
Comissão para o Debate sobre “Programa para a
Educação do Município e Valorização do
Magistério”, no dia 16 de setembro, às 15:30
horas, no C.T. de Carapina-Serra, com os
candidatos a Prefeitura daquele município.

OF.146/2004 – Da EEEF São João Batista,
solicitando que esta Comissão intervenha junto ao
Secretário Estadual de Educação no sentido de
oferecer àquela comunidade escolar, dois
trabalhadores para exerceram a função de vigias.

Comunicados nºs 757 e 775/2004 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros referentes aos
Programas PNAC e PNAE.

Comunicado nº 808/2004 – Do Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros, referente ao Programa PNAC.

Comunicados nºs 851 e 852/2004 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros, referentes aos
Programas PEJA e PNAE.

Comunicados nºs 926 e 927/2004 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros do Programa
PNAE, conforme especificado.

Comunicados nºs 1007 e 1008/2004 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros referentes aos
Programas PEJA e PNATE.

Correspondência – Da Ilma. Sra. Gilcéia Lima
Gonçalves, professora da Rede Pública Estadual
de Ensino, solicitando investigação para
esclarecimento de toda a categoria do Magistério
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Estadual, o projeto de Formação Continuada,
implantado neste ano de 2004 pela SEDU.

Comunicado N.º 1056/04 – Do Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação,
informando a liberação de recurso financeiro para
o Programa Nacional de Alimentação Escolar para
Creche, conforme especifica.

Correspondência – Dos professores Valvim M.
Dutra, Marcelo Camilo Pedra, Wagner Miguel
Pereira e Alexandre P. Regattieri, atualmente
lotados como Dts, na Secretaria de Educação do
Estado do ES, solicitando parceria no Projeto
Educacional e Social denominado “Oportunidade
para todos”, cujo início está previsto para o mês
de fevereiro de 2005.

Comunicado N.º 1075/04 – Do Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar, conforme especifica.

Comunicados N.ºs 1129/04 e 1130/04 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para os
Programas Nacionais de Apoio ao Transporte
Escolar e Apoio para Educação Fundamental de
Jovens e Adultos, conforme especifica.

OF.GP/CMI-S/N.º/2004 – Do Presidente da
Câmara Municipal de Iúna, solicitando o
comparecimento do Presidente desta Comissão ou
seu representante, na Audiência Pública que será
realizada naquela Câmara Municipal no dia
09/12/04, às 19:00 horas, para tratar de assunto
relacionado aos recursos do FUNDEF.

Comunicados N.ºs 1194/04 e 1195/04 – Do
Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar, conforme
especifica.

Comunicados N.ºs 1227/2004 – Do Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando a liberação de recursos
financeiros para ao Programa de Apoio para
Educação Fundamental de Jovens e Adultos,
conforme especifica.

2 - Comunicação das matérias recebidas e
distribuídas aos relatores: Não há.

3 – Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI Nº 385/03
AUTOR: DEPUTADO REGINALDO ALMEIDA
RELATOR: DEPUTADO HELDER SALOMÃO
EMENTA: Institui o Projeto Férias nas Escolas da
Rede Estadual de Ensino.
PRAZO DO RELATOR: 20/04/04
PRAZO DA COMISSÃO: 04/05/04

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 518/03
AUTOR: DEPUTADO HELDER SALOMÃO
RELATOR: DEPUTADO DÉLIO IGLESIAS
EMENTA: Institui a Semana da Cultura Capixaba
nesta Casa.
PRAZO DO RELATOR: 20/04/04
PRAZO DA COMISSÃO: 04/05/04

PROJETO DE LEI Nº 79/04
AUTOR: DEPUTADO CÉSAR COLNAGO
RELATOR: DEPUTADO CLÁUDIO THIAGO
EMENTA: Dispõe sobre critérios de concessão de
serviços de lanches e bebidas nas unidades
educacionais localizadas no Estado do Espírito
Santo.
PRAZO DO RELATOR: 08/06/04
PRAZO DA COMISSÃO: 22/06/04

PROJETO DE LEI Nº 155/04
AUTOR: DEPUTADO ANSELMO TOSE
RELATOR: DEPUTADO CLÁUDIO THIAGO
EMENTA: Institui o “Dia Estadual da Cultura e Paz”.
PRAZO DO RELATOR: 17/08/04

PROJETO DE LEI Nº 196/04
AUTOR: DEPUTADO HELDER SALOMÃO
RELATOR: DEPUTADO CLÁUDIO THIAGO
EMENTA: Autoriza a utilização das unidades que
integram a Rede Estadual de Ensino Público para o
funcionamento de cursos pré-vestibulares
comunitários, nas condições que menciona.
PRAZO DO RELATOR: 26/10/04
PRAZO DA COMISSÃO: 09/11/2004

PROJETO DE LEI Nº 87/04
AUTOR: DEPUTADO CLÁUDIO THIAGO
RELATOR: DEPUTADO HELDER SALOMÃO
EMENTA: Autorizando o Poder Executivo a criar
nos quadros da Rede de Escolas Públicas do Estado
do Espírito Santo, os profissionais da área de
assistência social e psicologia..
PRAZO DO RELATOR: 09/11/04
PRAZO DA COMISSÃO: 23/11/2004

4 – Comunicações: As que ocorrerem.
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Obs: Esta pauta está sujeita a alterações até a data
da reunião.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

PRESIDENTE: Deputado Zé Ramos
VICE-PRESIDENTE: Deputado Euclério
Sampaio
REUNIÃO: Ordinária
LOCAL: Plenarinho “Rui Barbosa”
DATA: 14/12/2004
DIA DA SEMANA: Terça-Feira
HORÁRIO: 13:30 horas

Pauta da 54ª Reunião – Ordinária da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 15ª Legislatura

1 – Leitura do Expediente

Correspondências Recebidas:
Não houve no período.

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:

EUCLÉRIO SAMPAIO
Projeto de Lei n.º 304/04
Projeto de Lei n.º 309/04

REGINALDO ALMEIDA
Projeto de Lei n.º 334/04

ROBSON VAILLANT
Projeto de Lei n.º 305/04
Projeto de Lei n.º 307/04

Proposições sobrestadas:

Projetos de Lei nºs 439/02, 32/04, 108/04,
178/04, 189/04, 190/04, 191/04 e 204/04.

Proposições baixadas de pauta:

Projetos de Lei n.ºs. 248/04 e 253/04.
Projeto de Lei Complementar n.º 28/04

2 – ORDEM DO DIA

Discussão e votação das seguintes proposições:

MENSAGEM DE VETO 227/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO
Veto Total aposto ao Projeto de Lei n.º 060/2004, do
Deputado José Tasso, que dispões
sobre procedimentos de recurso das infrações de

trânsito.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 30/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 1/12/2004
RELATOR: ZÉ RAMOS
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 14/12/2004

MENSAGEM DE VETO 232/04-
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO
Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 168/2003, de
autoria do Deputado Helder Salomão,
que dispõe sobre as instalações de cercas
energizadas destinadas à proteção de perímetros  no
Estado.
PUBLICAÇÃO NO DPL:2/12/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 2/12/2004
RELATOR: LUIZ CARLOS MOREIRA
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 14/12/2004

MENSAGEM DE VETO 234/04-
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO
Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 037/2004, de
autoria da Deputada Fátima Couzi que
veda a veiculação de informativos ou de publicidades
de órgãos públicos estaduais em
jornais, revistas e similares, que não comprovarem,
previamente, a regular periodicidade
de suas seis últimas edições.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 3/12/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 3/12/2004
RELATOR: LUIZ CARLOS MOREIRA
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 14/12/2004

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
20/03- Admissibilidade
AUTOR: HELDER SALOMÃO
Apresenta Emenda Substitutiva ao § 1º do art. 74 da
Constituição Estadual (Forma de
escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo)
PUBLICAÇÃO NO DPL: 18/12/2003
ENTRADA NA COMISSÃO: 4/3/2004
RELATOR: LUIZ CARLOS MOREIRA
PRAZO DO RELATOR: 16/3/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 30/3/2004

PROJETO DE LEI 20/03 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: HELDER SALOMÃO
Institui a gestão democrática no sistema estadual de
ensino e revoga a lei de n.º 5.471/97 e
suas alterações lei n.º 5.747/98 e lei n.º 5.828/99.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 18/3/2003
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ENTRADA NA COMISSÃO: 19/3/2003
RELATOR: ZÉ RAMOS
PRAZO DO RELATOR: 1/4/2003
PRAZO DA COMISSÃO: 15/4/2003

PROJETO DE LEI 169/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: ROBSON VAILLANT
Dispõe sobre a importação, comercialização, criação
e porte de cães da raça pitt-bull.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 15/6/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/11/2004
RELATOR: LUIZ CARLOS MOREIRA
PRAZO DO RELATOR: 30/11/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 14/12/2004

PROJETO DE LEI 177/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: HELDER SALOMÃO
Proibe os estabelecimentos comerciais de exigirem
comprovação de tempo mínimo no
emprego para concessão de crédito ao consumidor.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 17/6/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/11/2004
RELATOR: LUIZ CARLOS MOREIRA
PRAZO DO RELATOR: 30/11/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 14/12/2004

PROJETO DE LEI 213/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: CLAUDIO THIAGO
Instituindo o Dia Estadual da Consciência
Antidrogas.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 18/8/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/9/2004
RELATOR: ROBSON VAILLANT
PRAZO DO RELATOR: 19/10/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 26/10/2004

PROJETO DE LEI 241/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: MESA DIRETORA
Declara de utilidade pública a Associação Pestalozzi
de Itarana - ES
PUBLICAÇÃO NO DPL: 29/9/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2004
RELATOR: ZÉ RAMOS
PRAZO DO RELATOR: 26/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 20/12/2004

PROJETO DE LEI 244/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: JANETE SÁ
Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 14/10/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 2/12/2004
RELATOR: BRICE BRAGATO

PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 28/12/2004

PROJETO DE LEI 251/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: REGINALDO ALMEIDA
Institui a Semana da Mulher, a ser realizada
anualmente no mês de Março.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 20/10/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2004
RELATOR: ROBSON VAILLANT
PRAZO DO RELATOR: 6/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 20/12/2004

PROJETO DE LEI 291/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: EDSON VARGAS
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Marataízes.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 12/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 2/12/2004
RELATOR: ZÉ RAMOS
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 28/12/2004

PROJETO DE LEI 296/04
Terminativa
AUTOR: GILSON GOMES
Denomina de "João Capistrano Simon" a rodovia
estadual ES 465 que liga a sede do
Município de Domingos Martins até o distrito de
Melgaço.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 16/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 2/12/2004
RELATOR: ROBSON VAILLANT
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 28/12/2004

PROJETO DE LEI 304/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: JOSÉ ESMERALDO
Autoriza o pagamento parcelado de multas por
infração de trânsito nas vias estaduais.
PUBLICAÇÃO NO DPL: 23/12/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 9/12/2004
RELATOR: EUCLÉRIO SAMPAIO
PRAZO DO RELATOR: 21/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 4/1/2005

PROJETO DE LEI 305/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: JOSÉ ESMERALDO
Dispõe sobre a obrigatoriedade das casa de
espetáculos, "shopping centers", cinemas e
outros, disponibilizarem aos frequentadores
bebedouros públicos com água gelada.
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PUBLICAÇÃO NO DPL: 23/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 9/12/2004
RELATOR: ROBSON VAILLANT
PRAZO DO RELATOR: 21/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 4/1/2005

PROJETO DE LEI 307/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: JOSÉ ESMERALDO
Torna obrigatório o teste HIV para gestantes, quando
da realização dos exames pré-natal
PUBLICAÇÃO NO DPL: 23/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 9/12/2004
RELATOR: ROBSON VAILLANT
PRAZO DO RELATOR: 21/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 4/1/2005

PROJETO DE LEI 309/04 -
Análise Técnica da Proposição
AUTOR: JOSÉ ESMERALDO
Dispõe sobre a concessão de gratuidade de
passagens no Sistema Estadual de Transporte
Público
PUBLICAÇÃO NO DPL: 23/11/2004
ENTRADA NA COMISSÃO: 6/12/2004
RELATOR: EUCLÉRIO SAMPAIO
PRAZO DO RELATOR: 14/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 28/12/2004

PROJETO DE LEI 317/04 -
espacho da Mesa
AUTOR: FÁTIMA COUZI
Autoriza o Poder Público Estadual a tornar
obrigatório o diagnóstico da audição dos
bebês imediatamente após o nascimento, nas
Maternidades e Hospitais da Rede Pública
Estadual
PUBLICAÇÃO NO DPL:
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/11/2004
RELATOR: BRICE BRAGATO
PRAZO DO RELATOR: 6/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 20/12/2004

PROJETO DE LEI 334/04 -
Despacho da Mesa
AUTOR: CABO ELSON
Proibe a implantação de catracas eletrônicas nos
veículos de transporte coletivo com
capacidade superior a 26 (vinte e seis ) assentos.
PUBLICAÇÃO NO DPL:
ENTRADA NA COMISSÃO: 8/12/2004
RELATOR: REGINALDO ALMEIDA
PRAZO DO RELATOR: 21/12/2004
PRAZO DA COMISSÃO: 4/1/2005

SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O DIA DA
REUNIÃO

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESIDENTE: Deputado CARLOS
CASTEGLIONE
VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ
REUNIÃO: 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: PLENARINHO 02
DATA: 15.12.04
DIA DA SEMANA: QUARTA -FEIRA
HORÁRIO: 14:00 h

PAUTA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª

LEGISLATURA

1 - EXPEDIENTE:

. recebidos:
-Ofício 182/2004 do Coordenador Geral do Fundo
Nacional de Assistência Social ,encaminhando
Cópias de Planilhas de transferências de recursos para
os municípios que especifica.

2 - COMUNICAÇÃO DAS MATÉRIAS
RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS
RELATORES:

Projeto de Lei 212/04 de autoria do Deputado
Marcelo Santos que visa instituir o Dia do Agente
Comunitário de Saúde no Estado.
Relator :Deputado Sérgio Borges

3 - ORDEM DO DIA:

.Projeto de Lei 541/03 de autoria do Deputado
Carlos Casteglione, que dispõe sobre os direitos dos
usuários dos serviços e das ações de Saúde no Estado.
Relatora :Deputada Sueli Vidigal

 .Projeto de Lei  47/04 de autoria do Deputado
Robson Vaillant que institui a licença a maternidade
especial para servidores estaduais , mães de bebes
prematuros.
Relator:Deputado Rudinho de Souza

.Projeto de Lei  240/04 de autoria da Mesa Diretora
que declara de utilidade pública a Associação
Pestalozzi de Atílio Vivacqua.
Relator:Deputado Carlos Casteglione

4 - COMUNICAÇÕES: As que ocorrerem.

Obs.: Pauta sujeita a  alterações.
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ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DA MESA

ATO Nº 3.040

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 3.013,
de 06.12.2004, publicado em 07.12.2004, que
nomeou  RENATO FERREIRA DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Motorista de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
MGRP, no gabinete do Deputado Heraldo Musso.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.041

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 FERNANDO FERREIRA, 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 045402-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 3.042

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, CLÁUDIA MÁRCIA ROCHA
RIBEIRO, do cargo em comissão de  Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir
de 06.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045409-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 3.043

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, NEWTON ANTONIO DA MOTA, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir
de 07.12.2004,  por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045409-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 3.044

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, LUCIANA TOZATO DA
VITÓRIA, do cargo em comissão de  Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Paulo Foletto, a partir de
07.12.2004, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 045401-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
09 de dezembro de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATOS DO DIRETOR GERAL

PORTARIA N.º 461

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais, resolve

Art. 1º - Designar os servidores ADILSON
PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CESAR
CANDEIA MOTTA, EVANIA MARIA
RODRIGUES ROCHA, FERNANDO DA
VICTÓRIA JÚNIOR E JOSÉ FERNANDO
DALARMELINA para, sob a presidência do
primeiro, no período de 29 a 30.12.2004, comporem a
Comissão de Prestação de Contas do Almoxarifado
da Assembléia Legislativa, relativa ao exercício
financeiro de 2004, conforme dispõe o artigo 105 da
Resolução 135, de 03 de abril de 1997, do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º - As Contas que trata o artigo anterior
desta PORTARIA, serão encaminhadas à Direção
Geral, impreterivelmente, até 31.01.2005.

Art. 3º - Aos membros da comissão de que
trata o artigo 1º, não será devida qualquer gratificação
pelos serviços realizados.

Art. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Secretaria da Assembléia Legislativa, em
09 de dezembro de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria

COMUNICADO

RETIFICAÇÃO

No 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 005/2004,
celebrado entre este Poder e a Centermaq Comércio e
Representações Ltda., no dia 16 de novembro de
2004,

ONDE SE LÊ:

Cláusula Primeira -  (...)

• 02 (duas) Copiadoras, Marca Ricoh, Modelo
Afício 1015, 15 ppm, com capacidade para
reprodução de cópias em preto e branco, nova
alimentação 110 e/ou 220 v, objeto do item II do
Anexo I do Contrato n.º 005/2004, no valor mensal
unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Cláusula Segunda -  (...)  o valor mensal do Contrato
Originário passa a ser de R$ 36.540,00 (trinta e seis
mil, quinhentos e quarenta reais), a partir do dia 01 de
dezembro de 2004.

LEIA-SE:

Cláusula Primeira -  (...)

• 01 (uma) Copiadora, Marca Ricoh, Modelo
Afício 1015, 15 ppm, com capacidade para
reprodução de cópias em preto e branco, nova
alimentação 110 e/ou 220 v, objeto do item II do
Anexo I do Contrato n.º 005/2004, no valor mensal
unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

• 01 (uma) Copiadora/Impressora, Marca
Ricoh, Modelo Afício 1015, com tecnologia digital,
novo, 15 ppm, alimentação 110 e/ou 220 v, com
sistema de impressão à laser, para reprodução de
cópias em preto e branco, objeto do item III do Anexo
I do Contrato n.º 005/2004, no valor mensal unitário
de R$ 300,00 (trezentos reais).

Cláusula Segunda -  (...)  o valor mensal do Contrato
Originário passa a ser de R$ 36.460,00 (trinta e seis
mil, quatrocentos e sessenta reais), a partir do dia 01
de dezembro de 2004.

Secretaria da Assembléia Legislativa, em
09 de dezembro de 2004.

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL
Secretario da Mesa para Assuntos Econômicos
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