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ATA DAS SESSÕES

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2004.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE.

À HORA REGIMENTAL COMPARECEM
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CLAUDIO
VEREZA, EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA COUZI,
GILSON AMARO, LUIZ CARLOS MOREIRA,
MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS, PAULO FOLETTO, REGINALDO
ALMEIDA E SUELI VIDIGAL. (13)

DEIXANDO DE COMPARECER OS SRS.
DEPUTADOS CABO ELSON, CÉSAR COLNAGO,
CLÁUDIO THIAGO, DÉLIO IGLESIAS, EDSON
VARGAS, GEOVANI SILVA, GILSON GOMES,
HELDER SALOMÃO, HERALDO MUSSO, JOSÉ
ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE ANDRADE,
MARCELO SANTOS, ROBSON VAILLANT,
RUDINHO DE SOUZA, SÉRGIO BORGES E ZÉ
RAMOS; ESTANDO LICENCIADA A SRA.
DEPUTADA JANETE DE SÁ. (17)

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 Sr. Deputados
Anselmo Tose e Paulo Foletto)

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

(O Sr. Paulo Foletto lê Provérbios
4;18)

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

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

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

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

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

Vitória, 07 de abril de 2004

OF. GDJR N° 12/04

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Informo que minha ausência na Sessão Ordinária
dessa Casa de Leis neste dia sete corrente, se deve em
virtude de estar acompanhando a visita de técnicos da
INCAPER ao distrito de Araraí, município de Alegre, com
o objetivo de firmar convênio de cessão de latões de
resfriamento de leite à Comunidade local.

Antecipadamente agradeço atenção e apresento
minhas,

Saudações

JOSÉ RAMOS FURTADO
Deputado Estadual

Ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA
INTERNO

Vitória, 07 de abril de 2004

OF. GDSB N° 18/04

Exmo. Sr.
CLAUDIO VEREZA
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo

Prezado Presidente,

Venho através deste, justificar a minha ausência
na Sessão do dia 07.04.04, por estar em audiência com o
Secretário de Planejamento, Exmo. Sr. Guilherme Dias.

Atenciosamente,

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

Vitória, 07 de abril de 2004.

OF.GDDI – N° 495/2004

Sra. Secretária,

Venho por meio deste, justificar a ausência na
sessão do dia 07/04/04, pois estive em uma reunião com os
Líderes do Projeto Liberdade de Terra Vermelha, para
traçarmos planos para melhoria do mesmo.

Sem mais a tratar, me despeço desejando meus
votos de estima e admiração.

Atenciosamente,
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DÉLIO IGLESIAS
Deputado Estadual – PRTB

A
ILMA. SRA.
ANGELA FAFÁ
SECRETÁRIA GERAL DA MESA DA ALES

Vitória-ES, 12 de março de 2004.

OF/AL/GDHM/N° 029/04

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, justificar minha ausência
na Sessão de quarta-feira, dia 07/04/04, pois estive em
audiência em caráter de urgência como o Vice Governador
no Palácio Anchieta.

Sem mais a tratar, subscrevo-me.

Atenciosamente,

HERALDO MUSSO
Deputado Estadual

Ao Exmo Sr.
CLAUDIO VEREZA
Presidente da Assembléia Legislativa
Interno

Vitória, 07 de abril de 2004.

OFI/GDRS/N° 012/2004

Ao
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo – Deputado Claudio Vereza

Senhor Presidente,

Com o prazer de cumprimentá-lo, dirijo-me a V.
Exa., com o devido respeito e admiração, para justificar a
minha ausência na sessão ordinária do dia 07 de abril do
corrente ano, tendo em vista estar no mesmo horário,
reunido no município de Anchieta, com lideranças políticas,
detalhando os meios de promover uma visita da recém
criada Frente Parlamentar em Defesa da Instalação da
Refinaria de Petróleo no Sul do Estado, ao Porto de Ubú
no mesmo município.

Certo da costumeira e valiosa atenção, fico na
expectativa do melhor acolhimento e aproveito o ensejo
para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual

Vitória, 12 de abril de 2004.

CE. GDEV n° 050

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos estamos solicitando
as providências necessárias quanto a justificativa de nossa
ausência na sessão ordinária de 07 de abril de 2004, no
Plenário desta Casa de Leis, devido a compromissos
decorrentes do mandato eletivo em local e hora que
impossibilitaram o comparecimento a esta Assembléia
Legislativa.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

EDSON VARGAS
Deputado Estadual

Exmo. Sr.
Deputado Claudio Vereza
Presidente da ALES

Vitória, 12 de abril de 2004.

Of. 038/2004/GDBB

Ao. Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo

A Deputada infra assinada, com base no artigo 23,
§ 1°, inciso III do Regimento Interno desta Casa de Leis,
bem como na Decisão do Colégio de Líderes do dia 15 de
março de 2004, vem por meio deste, justificar sua
ausência na 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de
abril de 2004, tendo em vista que naquela ocasião estava
representando esta Casa de Leis, na qualidade de
Conselheira indicada pela Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos, na reunião ordinária do Conselho
Estadual de Direitos Humanos-CDDH.

Atenciosamente,

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual PT-ES

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Justificadas as ausências, à Secretaria.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

Vitória, 16 de março de 2004.

OF. GDDI - N°494/2004

Srª. Secretária,
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Venho por meio deste, justificar a ausência na
Sessão do dia 16/03/04, pois estava em reunião no
Município de Colatina com representantes da Comunidade
de São Silvano.

Sem mais a tratar, me despeço desejando meus
votos de estima e admiração.

Atenciosamente,

DÉLIO IGLESIAS
Deputado Estadual - PRTB

ILMA. SRª.
ANGELA FAFÁ
SECRETÁRIA GERAL DA MESA DA ALES

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

CESAN

Vitória, 02 de abril de 2004.

PR-036/002/2004

Exmo. Sr.
Deputado Estadual Claudio Vereza
Presidente da Assembléia Legislativa do ES

Prezado Senhor,

Encaminhamos para conhecimento desta egrégia
Casa de Leis, cópia do Convênio 004/2004, celebrado entre
o Estado do Espírito Santo, intermediado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos
Transportes, como agente executor do PRODESAN, e a
Companhia Espírito-Santense de Saneamento-CESAN,
assim como cópia da publicação no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao item 11.1 -
Cláusula Décima Primeira, do referido Convênio.

Atenciosamente

PAULO RUI VALIM CARNELLI
Diretor Presidente

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Ciente. À Comissão de Finanças.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE LEI N.° 074/2004

Declara de utilidade pública o “Centro de
Apoio Social Aliança”, do Município de Iúna.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade publica o
“Centro de Apoio Social Aliança”, do Município de Iúna.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Plenário “Dr. Dirceu Cardoso”, em 06 de abril
de 2004.

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Centro de Apoio Social Aliança é uma
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, sem
caráter político-partidário ou religioso, que tem como
finalidade principal promover e contribuir para o
desenvolvimento do bem-estar dos seus associados,
defendendo, quando for o caso, seus interesses junto ao
poder Público Estadual.

Este projeto visa elevar a presente entidade ao
nível de Utilidade Pública Estadual, uma vez que a mesma
preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n° 3.979, de
26 de novembro de 1997.

Entidades civis organizadas como esta são de
suma importância, pois contribuem com o aumento da
qualidade de vida dos moradores dos bairros onde atuam e,
consequentemente, com a sociedade capixaba como um
todo.

Pelas razões expostas é que se propõe o presente
Projeto de Lei, devidamente instruído, para o qual contamos
com o indispensável apoio dos nobres Parlamentares para a
sua aprovação.

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 075/2004

Dispõe sobre a criação e extinção de
cargos dos quadros de pessoal efetivo
e comissionado da Assembléia
Legislativa e dá outras providências

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1°. Ficam criados e incluídos nos Anexos II
e III da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994, os
cargos de provimento efetivo relacionados nos Anexos I e
II desta Resolução, com os seus respectivos quantitativos.
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Art. 2°. Ficam extintos e excluídos dos anexos I e
III da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994, os
cargos de provimento efetivo relacionados nos Anexos I e
II desta Resolução, com os seus respectivos quantitativos.

Art. 3°. Ficam extintos e excluídos do Anexo VI
da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994, os cargos
de provimento em comissão relacionados no Anexo IV
desta Resolução, com os seus respectivos quantitativos.

Art. 4°. As atribuições e os vencimentos dos
cargos a que se refere o art. 1° desta Resolução são os
constantes dos anexos da Resolução 1.745/94.

Art. 5°. São partes integrantes desta Resolução os
seguintes anexos:

I. Relação dos cargos de provimento efetivo criados
(carreira) - Anexo I;

II. Relação dos cargos de provimento efetivo criados
(área de atuação) - Anexo II;

III. Relação dos cargos de provimento efetivo
extintos - Anexo III;

IV. Relação dos cargos de provimento em comissão
extintos - Anexo IV.

Art. 6°. As despesas decorrentes da aplicação
desta Resolução correrão à conta da dotação orçamentária
própria de pessoal prevista para o orçamento do ano
corrente.

Art. 7°. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1° Secretário

PAULO FOLETTO
2° Secretário

ANEXO I

Relação dos Cargos de Provimento Efetivos Criados –
Carreira

CARGO CÓDIGOS CATEGORIAS NÍVEIS ESCOLA
RIDADE

Analista
Legislativo

AL I, II e III A a F Nível Superior
Completo

Analista de
Sistema

EASJ I, II e III A a F Nível Superior
Completo

Assistente
de Apoio

Legislativo

EASAL I, II e III A a F Nível Médio
Completo

ANEXO II

Relação dos Cargos de Provimento Efetivos Criados -
Áreas de Atuação

CARGO VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO CÓDIGO
Analista Legislativo 18 SEM ESPECIALIDADE EAL
Analista Legislativo 04 BIBLIOTECONOMIA EAL
Analista Legislativo 02 ARQUIVISTA EAL
Analista Legislativo 02 CONTABILIDADE EAL
Analista de Sistema 02 INFORMÁTICA EASJ
Assistente de Apoio

Legislativo
22 SEM ESPECIALIDADE EASAL

TOTAL 50

ANEXO III

Relação dos Cargos de Provimento Efetivos Extintos

CARGO VAGAS CÓDIGO
AGENTE DE APOIO
LEGISLATIVO

09 EAGAL

ANALISTA LEGISLATIVO
(ENFERMEIRO)

01 EAL

ANALISTA LEGISLATIVO
(ECONOMISTA)

01 EAL

OPERADOR DE SISTEMA 03 EOSJ
PROGRAMADOR 03 EPSJ
PROCURADOR 09 EP
TOTAL 26

ANEXO IV
Relação dos Cargos de Provimento em Comissão

Extintos

CARGO CÓDIGO QUANTIDADE
ASSESSOR LEGISLATIVO ASGP 12
ASSESSOR LEGISLATIVO ASDLM 01
ASSESSOR LEGISLATIVO ASPP 02
ASSISTENTE LEGISLATIVO ALGP 03
ASSISTENTE LEGISLATIVO ALRE 04
ASSISTENTE LEGISLATIVO ALCS 05
ASSISTENTE LEGISLATIVO ALM 01
ASSISTENTE LEGISLATIVO ALREC 12
DIRETOR LEGISLATIVO DO
SERVIÇO MÉDICO

DLSM 01

DIRETOR LEGISLATIVO P/
ASSUNTOS ECONÔMICOS

DLAE 01

TOTAL - 40

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo efetuar
uma tímida, porém necessária, adequação na estrutura de
cargos desta Assembléia Legislativa.

A adequação que ora nos propomos é resultado de
estudos realizados pela Comissão de Reestruturação
Administrativa – CORA, instituída por ato da Mesa
Diretora, que teve como uma de suas finalidades apontar
possíveis necessidades de pessoal nas áreas administrativa e
legislativa desta Casa de Leis.

Os cargos que ora propomos criar certamente
poderão propiciar, num futuro próximo, um suporte
profissional superior, em qualidade e quantidade, para que
este Poder desempenhe com maior eficiência suas
atividades.

Paralelo à criação dos cargos – no quadro de
pessoal permanente – estaremos extinguindo outros cargos,
dos quadros de provimento em comissão e efetivos,



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de abril de 2004                                                            Diário do Poder Legislativo - 1013

atualmente vagos, portanto sem prejuízos às atividades da
Casa.

Ao contrário, com, a aprovação do presente
Projeto de Lei estaremos tendo um impacto financeiro que,
em médio prazo, reduzirá as despesas com pessoal. Tal fato
se auto-explica, pois o valor das despesas com os cargos a
serem extintos seria da ordem de R$ 107.562,42 (cento e
sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois
centavos) e o das despesas com os cargos a serem criados
seria de R$ 86.967,04 (oitenta e seis mil, novecentos e
sessenta e sete reais e quatro centavos).

Justificamos, assim, este Projeto de Lei, contando
com o apoio de nossos dignos pares para sua aprovação.

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO S/Nº/2004

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

O deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem, mui respeitosamente,
requerer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a
inserção nos Anais dessa Casa de Leis de um  VOTO DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do vereador de
Cariacica Samuel Ribeiro Rosa.

Requer ainda que do presente se dê conhecimento
os familiares e a Câmara Municipal de Cariacica,
respectivamente nos seguintes endereços: Rua Itapemirim,
nº 17, Vila Capixaba – Cariacica/ES, CEP 29148-200 e BR
262, KM 3, S/N, Campo Grande – Cariacica/ES, CEP
29140-052.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2004.

HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual – PT

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO S/Nº/2004

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

A Deputada Estadual Fátima Couzi, abaixo
signatária, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer
a V. Exª., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE PROFUNDO

PESAR, pelo falecimento do  Sr. Wanderlei Marinho,
ocorrido em 30 de março de 2004.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa, se
dê ciência a sua mãe Srª Maria de Lurdes Sales Marinho, à
Rua Ten. Arnaldo Túlio, 78 – Centro – Guaçuí – CEP:
29.560-000.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO S/N°/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

A Deputada Estadual Fátima Couzi, abaixo
signatária, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer
a V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção, nos Anais
desta Casa de Leis, de um VOTO DE PROFUNDO
PESAR, pelo falecimento do Sr. Oswaldo Fontana,
ocorrido em 11 de março de 2004.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa, se
dê ciência a sua esposa Sra. Santa Marta Fiorido, a Rua
Bucanville, 01 – Centro – Conceição do Castelo – CEP:
29.370-000.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

VOTO DO VENCIDO

RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei n° 06/03, de autoria dos
ilustres Deputados Euclério Sampaio, Marcelo Santos e
Robson Vaillant objetiva destinar 3% (três por cento) da
arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e
Serviços – ICMS – para pagamentos de precatórios.

A matéria foi apresentada na sessão ordinária de
18 de fevereiro de 2003, tendo sido devolvida ao autor com
base no inc. VIII, do art. 136, do Regimento Interno sob
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alegação de infringência ao inc IV, do art. 167, da
Constituição da República Federativa do Brasil.

Inconformado com a decisão prolatada o autor
recorre com arrimo nas disposições regimentais, contidas
no parágrafo único, do  art. 136, do Regimento Interno.
Existe no rosto do Projeto de Lei o deferimento do recurso
interposto pelo autor, e também às folhas 04 existe
assentamento do Diretor Legislativo junto a Mesa Diretora,
dando conta, que houve, tempestivamente, recurso
regimental do autor contra o despacho denegatório do
Presidente da Mesa Diretora, para que a matéria viesse a
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Publico e
Redação, para exame de sua admissibilidade.

Às fls. 04 do presente processo legislativo, DLPL
34/03, consta assentamentos que dão conta de sua
publicação no DPL de 19 de fevereiro de 2003, às páginas
79 a 80.

A Comissão de Justiça designa Relator o ilustre
Deputado Reginaldo de Almeida para emissão de parecer,
tendo sido rejeitado por se tratar matéria cuja iniciativa está
elencada dentre aquelas de competência privativa é do
Chefe do Poder executivo ou de competência legiferante do
Estado.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

Verifica-se que a matéria proposta pelo Deputado
Euclério Sampaio e outros, procedendo exame verifica-se
que a matéria proposta em decorrência da iniciativa é
flagrantemente inconstitucional e está bem assentada a
decisão proferida pela Mesa Diretora com suporte jurídico
posto no rosto da proposta legislativa, PL 06/03, de que se
trata de matéria cuja competência é privativa do Chefe do
Poder Executivo, para iniciá-la, bem como a não
observância do disposto no inc. IV, art. 167, da
Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe
a vedação a vinculação de receita públicas decorrentes de
imposto a órgão, a fundos, ou a despesa, exceto para a
prestação de garantia ou contrapartida de pagamento de
débitos para com a União.

Sabemos que é obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público, em especial
relevo a administração direta, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos oriundos de sentenças
transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários, mas a iniciativa de proposta de matéria
orçamentária é do Chefe do Poder Executivo, conforme
dispõe o art. 165 da CRFB.

Diante das razões expostas, examinando a questão
da admissibilidade da proposição, mediante o
entendimento, a priori, da prevalência do caráter
constitucional do Projeto de Lei n° 06/2003 e da sua
regular tramitação, à luz das vedações estabelecidas no art.
136, do Regimento Interno da Casa, apontada como
manifestamente inconstitucional, somos pelo conhecimento
do recurso regimental interposto para negar-lhe provimento
concluindo pelo seguinte Parecer:

PARECER DO VENCIDO Nº 88/04

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO REDAÇÃO é pela
Manutenção do Despacho do Presidente a(o) Projeto de
Lei nº 06/03.

Sala das Comissões, em 06 de abril de 2004.

ZÉ RAMOS – Presidente
BRICE BRAGATO – Relatora

HERALDO MUSSO
ROBSON VAILLANT

REGINALDO ALMEIDA
LUIZ CARLOS MOREIRA

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 027/04

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem REQUER a Vossa
Excelência, após ouvido o Plenário, REGIME DE
URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº 029/2004, de autoria
do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que
reestrutura e moderniza o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Mulher do Espírito Santo.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

HELDER SALOMÃO
Líder da Bancada do PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 027/2004.

O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º
Secretário a proceder 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. Deputados Anselmo Tose, Carlos
Casteglione, Claudio Vereza, Euclério
Sampaio, Gilson Amaro, Luiz Carlos
Moreira, Marcos Gazzani, Paulo
Foletto, Reginaldo Almeida e as Srªs
Deputadas Fátima Couzi, Mariazinha
Vellozo Lucas e Sueli Vidigal. (12)

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Não há quorum para votação, pelo que fica adiada.

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

REQUERIMENTO Nº 031/2004

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

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa, ouvido o
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei
nº 265/03 que revoga a lei nº 5.720/1998 que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão de serviços públicos,
protocolado às 16:34 horas, do dia 19 de agosto 2003, nesta
Casa de Leis.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, em 05 de abril de 2004.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PMN

GEOVANI SILVA
EDSON VARGAS
SUELI VIDIGAL

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento de Urgência nº 31/2002, tem a sua
votação adiada por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 520/04

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO D0 ESPÍRITO SANTO

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela
Resolução N° 2.079, de 28/05/03, para apurar denúncias
relacionadas a todas as formas de violência praticadas
contra a criança e o adolescente, por deliberação de seus
membros, em reunião realizada no dia 31 de março de
2004, com fulcro no artigo 49, § 3° do Regimento Interno
desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa Excelência,
prorrogação do prazo desta Comissão por um período de 90
(noventa) dias.

Vitória-ES, 31 de março de 2004.

Deputado EDSON VARGAS
Presidente da Comissão

Exmo.
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA
Presidente da Assembléia Legislativa do ES

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 520/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SERVIÇO PÚBLICO REDAÇÃO

O presente Projeto de  Lei nº 539/03, de autoria
do Ilustre Deputado REGINALDO ALMEIDA, objetiva
tornar obrigatório a instalação de hidrômetros individuais
em prédios e condomínios com mais de uma unidade
habitacional, por um prazo mínimo de 120 (cento e vinte)
dias para sua adequação.

A matéria foi apresentada na sessão ordinária de
15 de dezembro de 2003, tendo sido devolvida ao autor
com base no inc. I, do art. 136  do Regimento Interno sob
alegação de que a matéria é de competência municipal.

Inconformado com a decisão prolatada o autor
recorre com arrimo nas disposições regimentais, contidas
no parágrafo único, do art. 136, do Regimento Interno..
Existe no rosto do projeto de lei o deferimento do recurso
interposto pelo autor, e também às folhas 45 existe
assentamento do Diretor Legislativo junto a Mesa Diretora,
dando conta, que houve, tempestivamente, recurso
regimental do autor contra o despacho denegatório do
Presidente da Mesa Diretora, para que a matéria  viesse a
esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, para exame de sua admissibilidade.

A Comissão de Justiça designa-me Relator para
emissão de parecer, verificando, contudo, se a iniciativa da
matéria  está elencada dentre aquelas cuja competência
legiferante é do Estado, ou de qualquer ente da Federação,
de Parlamentar Estadual ou privativa seja do Chefe do
Poder Executivo.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

Verifica-se que a matéria proposta pelo Deputado
Reginaldo Almeida, a primeira vista poderia parecer, se
procedido um exame meramente superficial, que fosse
matéria flagrantemente inconstitucional e que se trata de
matéria cuja competência é do Município, art. 30. CRFB,
tendo em vista o suporte jurídico buscado pela Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa que o elenco no rosto
da proposta legislativa, PL 539/03, pontuando com arrimo
no inc. I, art. 136, do Regimento Interno, ser este alheios à
competência da Assembléia Legislativa.

Sabemos que a Proposição em comento se insere
na competência concorrente Estado e Municípios, e mais
verificasse que a CESAN foi constituída por lei estadual,
Lei nº 2282/67, como Sociedade de Economia Mista,
concessionária de serviço  público, na condição de
prestadora de serviços, e em sua lei de criação
recepcionada pelo texto constitucional em vigor concede
autorização para exploração dos serviços públicos
referentes a tratamento e distribuição de águas nas regiões
metropolitana da Grande Vitória e demais Municípios que
não se valem do sistema SAAE e ou no caso específico da
Cachoeiro de Itapemirim que procedeu a concessão do
serviço para ser por terceiros.

Depreende-se do texto constitucional em vigor
que ressalvados os casos previstos na Constituição Federal,
do Estado e nas leis Orgânicas Municipais, dentro da
circunscrição do Estado do Espírito Santo, a exploração
econômica pelo Poder Público só será permitida quando
necessária e de relevante interesse coletivo, conforme
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dispuser a lei, observando, sobretudo, a sua função social
não se desviando o Poder Público de proceder
permanentemente a sua fiscalização, tendo em vista ser este
o agente normativo e regulador desta atividade econômica e
sua função social, fatores estes determinantes para o setor
público no que concerne a sua fiscalização e planejamento
estratégico equilibrado abrangendo a população de áreas
carentes e desassistidas.

A boa doutrina tem assentado que no sentido
sociológico, o processo legislativo refere-se ao conjunto de
fatores reais ou fáticos do poder que põem em movimento
os legisladores, isto é, o modo como eles atuam para
realizar a tarefa legislativa.

Sinto forçoso trazer à discussão o formidável
ensinamento do Professor Nelson de Souza Sampaio, em
sua obra intitulada o “Processo Legislativo”, 2ª edição, Del
Rey, 1996, p. 27, que nessa perspectiva, estuda-se a
influência dos parlamentares sobre o surgimento e a marcha
dos projetos de lei, bem como a força da opinião pública,
das crises sociais, das pressões de grupo organizados, da
força dos lobbies, dos acordos dos partidos, das
compensações políticas, dos jogos de favores, da
composição partidária ou social da assembléia, da troca de
votos e de partidos etc, devendo o legislador observar
rigorosamente a competência assinalada no texto
constitucional  no que concerne à iniciativa privativa,
exclusiva, evitando contornos gramaticais que possam
tentar burlar os  aspectos formais processo legislativo, mas
que não lhe  tirar o vício e sua mácula perdura até que seja
suscitada a corte vinculada  ao seu exame.

Sabe-se que o processo legislativo previsto na
Constituição em seu sentido jurídico ou propriamente
constitucional encontra-se sob a guarda da suprema Corte
de Justiça de nosso País, que é o Supremo Tribunal Federal,
e a sua fonte está na carta Política Constitucional. Sobre ele
é que se debruçam as grandes questões de repercussão
prática, os litígios parlamentares, os problemas levados à
apreciação dos juízes e tribunais, em face da CRFB. Isto é
o mais importante, porque envolve a matéria constitucional
positiva.

Vale a pena trazer ao conhecimento de todos
desta Casa, que o processo legislativo jurídico ou
propriamente constitucional, é o conjunto coordenado de
atos que disciplinam a criação de normas gerais ou
individualizado, pelos Poderes competentes. Esses atos, que
possuem a índole formal instrumental, compreende a
INICIATIVA,  a votação, a sanção e o veto. Assim buscam
realizar o processo de criação das espécies  normativas
contempladas no art. 59, isto é: das emendas
constitucionais, das leis complementares, das leis
ordinárias, das leis delegadas, das medidas provisórias, dos
decretos legislativos e das resoluções.

Sabemos que há, por parte do Legislativo a
necessidade de tornar contato com a realidade social e com
os valores objetivos vigentes, buscando analisar as normas
em sua estrutura  lógica, sem olvidar o dinamismo jurídico,
abrangendo, sempre que possível, de modo direto, a riqueza
e o imprevisto da vida cotidiana, soluções práticas e das
soluções jurisprudenciais. A boa lei, ou a boa norma é fator
de pacificação social, também.

Esta legislação que ora se propõe resulta da
observação  percuciente do legislador, consagrado neste
trabalho de elaboração teórico-prático, envolvendo um

processo de reflexão alcançado quando se buscou ter como
escopo vencer desafios da inflexibilidade dogmática,
interpretando a lei que disciplina a matéria, mediante uma
operação lógico-valorativa, em razão da constante luta entre
a realidade a conformar e a lei. O autor observou com
proficiência os aspectos que envolve a matéria
principalmente no ângulo que fortalece a proteção das
relações do consumidor que  encontra-se relacionado a
iniciativa ora “sub examine”, falar que concerne tão
somente ao Chefe do Poder Executivo à iniciativa de leis
que estabeleçam proteção ao adquirente de um bem imóvel
é desconhecer o que diz os arts. 10 e 11 da Constituição
Estadual que estabelece:

“Art. 10. O Estado promoverá a defesa
do consumidor mediante:

I – política estadual de defesa do
consumidor;
II - sistema estadual integrado por
órgãos, públicos que tenham
atribuições de defesa dos destinatários
finais  de bens e serviços junto com
entidades especializadas da sociedade
civil;
III  -  .......................................................

Art. 11. Na promoção da política a que
se refere o artigo anterior, o Estado
assegurará ao consumidor:

I – proteção quanto a prejuízos à
segurança e ao interesse econômico;
II - ..........................................................
III - .........................................................
IV - .........................................................
V – fiscalização de preços e de pesos e
medidas, observada competência
normativa da união.”

Diante das razões expostas, examinando a questão
da admissibilidade da proposição, mediante o
entendimento,  a priori, da prevalência do caráter
constitucional do projeto de Lei nº 539/2003 e da sua
regular tramitação, à luz das vedações estabelecidas no art.
136,  do Regimento Interno da Casa, apontada como
manifestamente inconstitucional, porque tratar-se-ia de
competência privativa do Município, o que discordamos,
esta competência é concorrente,  somos pelo conhecimento
do recurso regimental interposto para dar-lhe
provimento pelas razões acima descritas.

Verifica-se, no caso em espécie, que o
PROCESSO LEGISLATIVO, não afronta o princípio da
separação dos poderes, CRFB, art. 2º.

Isto posto, entendo que a presente matéria não
encontra-se elencadas dentre aquelas de cuja iniciativa
estivessem resguardada no parágrafo único  do art. 63,  da
Constituição Estadual, asseguradas como prerrogativas
exclusivas do Chefe do Poder Executivo para inicia-las, o
que leva a apresentar o seguinte parecer.
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PARECER Nº 57/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela
REJEIÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE, que
negou tramitação ao Projeto de Lei nº 539/03, de autoria do
Deputado REGINALDO ALMEIDA, por
inconstitucionalidade.

Sala "Rui Barbosa", 16 de março de 2004.

ZÉ RAMOS - Presidente
LUIZ CARLOS MOREIRA - Relator

ROBSON VAILLANT
REGINALDO ALMEIDA
EUCLÉRIO SAMPAIO

HERALDO MUSSO
BRICE BRAGATO

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Parecer nº 57/2004, tem a sua votação adiada por falta
de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

O presente Projeto de Lei Complementar nº
25/03, de autoria do Deputado Marcos Gazzani tem como
objetivo “altera o artigo 86 da Lei Complementar nº
46/1994 dispondo sobre diárias dos servidores.

A Mesa Diretora desta Augusta Casa proferiu
despacho denegatório, devolvendo a proposição à autora
inquinando manifestamente inconstitucional, a teor do que
dispõe o art. 136, VIII do Regimento Interno, e infringência
dos arts. 63, Parágrafo único, IV da Constituição Estadual.

O autor inconformado interpôs recurso com
fundamento no que dispõe o art. 136, Parágrafo Único do
Regimento Interno (Resolução nº 1.600/91), sendo deferido
o pleito, a seguir veio a esta Comissão para obter parecer
sobre a decisão da Mesa Diretora.

É o relatório.

PARECER DO RELATOR

A presente proposição apresentada pelo ilustre
Parlamentar visa alterar o art. 86 da Lei Complementar nº
46/94, dispondo sobre diária dos servidores.

De fato inegável o mérito da propositura em
comento, visto que, muitas vezes o servidor público
desloca-se de seu local de trabalho para um município
próximo da sede, e ultrapassa seu horário de expediente,
acarretando despesas que não teria se estivesse em seu local
de trabalho.

Quanto à constitucionalidade formal da matéria
em análise, entendemos tratar-se de iniciativa dos
Deputados, uma vez que a referida proposição não fere a

competência do Poder Executivo, conforme a Constituição
Estadual em seu art. 63, caput.

Ante as considerações acima lançadas e
fundamentadas aqui sustentadas, sugerimos aos nobres
pares desta Comissão a adoção do seguinte

PARECER Nº 64/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela
rejeição do despacho denegatório da Mesa Diretora
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 25/2003, de
autoria do Deputado Marcos Gazzani.

Sala das Comissões, em 23 de março de 2004.

EUCLÉRIO SAMPAIO – Presidente
ROBSON VAILLANT – Relator
HELDER SALOMÃO – (Contra)

HERALDO MUSSO
REGINALDO ALMEIDA

LUIZ CARLOS MOREIRA – (Contra)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Parecer nº 64/2004, tem a sua votação adiada por falta
de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

Projeto de Lei nº 04/2003
Autor: Dep. EUCLÉRIO SAMPAIO
Assunto: Altera dispositivos do Estatuto de Policiais
Civis do Estado do Espírito Santo (Garante ao Policial
Civil direito a transporte quando no exercício de suas
funções)

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 04/2003, de autoria do
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO, tem por objeto em
alterar dispositivos do Estatuto de Policiais Civis do
Estado do Espírito Santo (garantir ao Policial Civil direito
a transporte quando no exercício de suas funções), sendo
este protocolizado no dia 18.02.03.

Apresentado o referido Projeto para análise,
houve manifestação pela devolução do mesmo ao seu autor
“com base no art. 136, VIII, do RI, e, ainda, por
infringência do art. 63, Parágrafo único, IV, da
Constituição Estadual,  pelo despacho proferido às fls. 02,
de 18.02.03.

Do referido despacho acima epigrafado,
tempestivamente, foi interposto recurso regimental pelo
autor, consubstanciado na forma do Parágrafo único do art.
136, do Regimento Interno, para que a matéria fosse à
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
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Redação, para exame de sua admissibilidade. O recurso foi
deferido conforme despacho datado de 18.02.03.

Admitida a sua tramitação pela Comissão de
Justiça desta Casa, a presente matéria foi publicada no DPL
do dia 19.02.02, às páginas 78 à 79 e, após Parecer Técnico
da Procuradoria desta Casa, foi encaminhado novamente a
esta Comissão de Justiça, agora, para análise e parecer
quanto aos aspectos da sua constitucionalidade e legalidade.

Este é o relatório.

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Lei nº 04/2003, tem por objeto de
alterar dispositivos do Estatuto de Policiais Civis do Estado
do Espírito Santo (garante ao Policial Civil direito a
transporte quando no exercício de suas funções).

A matéria do presente Projeto de Lei ora em
exame, quanto ao aspecto da sua constitucionalidade e
legalidade, segundo opinamento desta relatoria, fere os
preceitos da Constituição Estadual, quanto a sua iniciativa,
uma vez que a mesma é de competência exclusiva do Chefe
do Poder Executivo, conforme disposto no Parágrafo único,
incisos III, do art. 63, da Constituição deste Estado, que
estão em coerência com os parâmetros estabelecidos pela
Constituição Federal, a qual reserva ao Chefe do Poder
Executivo de cada esfera política iniciativa exclusiva para
legislar sobre as matérias que lhe são afetas, conforme
transcrito in verbis:

“Art. 63 ..................................................

Parágrafo único. São de iniciativa
privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:

(...)

III – organização administrativa e
pessoal da administração do Poder
Executivo;

.................................................................

Diante do exposto, fica patente, através das
considerações aduzidas, a  inconstitucionalidade da
proposição em exame, pois, trata de matéria de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo, conforme fundamentos acima, a
qual reserva ao Governador do Estado, a iniciativa para
legislar sobre as matérias que lhe são afetas,
consequentemente a mesma não pode ser proposta por
iniciativa do Poder Legislativo, o que nos  leva a sugerir aos
membros desta Comissão, a adoção do seguinte:

PARECER N° 67/2004

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela
manutenção do despacho denegatório da Mesa Diretora
referente ao Projeto de Lei n° 04/2003.

Sala das Comissões, em 23 de março de 2004.

EUCLÉRIO SAMPAIO - PRESIDENTE
LUIZ CARLOS MOREIRA - RELATOR

HERALDO MUSSO
REGINALDO ALMEIDA

ROBSON VAILLANT
HELDER SALOMÃO

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Parecer nº 67/2004, tem a sua votação adiada por falta
de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 016/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação de parceria
com a UFES.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a parceria com a
Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES, para a realização
de exames laboratoriais de DNA
- Reconhecimento de
paternidade, com meta
estabelecida de 2080 unidades,
cujo total orçamentário perfaz o
valor de R$ 240.000,00 (Duzentos
e quarenta mil reais). Ação esta
constante no Programa
DIREITOS HUMANOS,
DIREITOS DE TODOS inserido
no Plano Plurianual, Lei nº
7.700, Anexo I página 47 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 16/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.
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Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 017/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação da ação de
aprimoramento técnico dos Defensores
Públicos.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de aprimoramento
técnico-cultural dos Defensores
Públicos e demais servidores,
com meta estabelecida de 33
pessoas, cujo total orçamentário
perfaz o valor de R$ 6.800,00
(Seis mil e oitocentos reais) Ação
esta constante no Programa
GESTÃO DA UNIDADE
inserido no Plano Plurianual, Lei
nº 7.700, Anexo I, página 58 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 17/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 018/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação do Centro
Regional da Saúde do Trabalhador em
Cachoeiro de Itapemirim.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de construção do
Centro Regional da Saúde do
Trabalhador, com meta
estabelecida em 01 unidade, cujo
total orçamentário perfaz o valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais). Ação esta constante no
Programa
REESTRUTURAÇÃO DA
REDE FÍSICA DE SERVIÇOS
DE SAÚDE NO ESTADO,
inserido no Plano Plurianual, Lei
nº 7.700, Anexo I, página 85 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 18/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 019/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação da ação de
combate à violência contra a mulher.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de capacitação de
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profissionais de instituições
públicas atuantes no combate à
violência contra as mulheres,
com meta estabelecida em 100
pessoas, cujo total orçamentário
perfaz o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais). Ação esta
constante no programa
COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES,
inserido no Plano Plurianual, Lei
nº 7.700, Anexo I, página 26 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 19/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 020/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação da ação de
construção do Hospital Infantil da
Serra.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de construção do
Hospital Infantil da Serra, com
meta estabelecida de 01 unidade,
cujo total orçamentário perfaz o
valor de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais). Ação esta
constante no Programa
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA
DA REDE DE SERVIÇOS DE
SAÚDE NO ESTADO, inserido
no Plano Plurianual, Lei nº
7.700, Anexo I, página 85 do

Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 20/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 021/2004

Sugere ao Exmo. Governador do
Estado a implementação da ação de
profissionalização de mão-de-obra.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra-assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de incrementação
no desenvolvimento de projetos
de profissionalização,
especialização de mão-de-obra e
geração de emprego e renda para
grupos excluídos, como mulheres
negras e chefes de família, com
meta estabelecida em 500
pessoas, cujo o total
orçamentário perfaz o valor R$
100.000 (Cem mil reais). Ação
esta constante no Programa
CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NO ESPÍRITO
SANTO inserido no Plano
Plurianual, Lei nº 7.700, Anexo I
página 33 do Diário Oficial do
dia 29 de dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
Abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
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HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 21/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 022/2004

Sugere ao Exmo. Governador do Estado
a viabilização de microcrédito para
negros e afrodescendentes.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução n° 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o Governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de viabilização de
microcrédito para grupos de
negros e afrodescendentes,
incluindo os quilombolas e
demais comunidades urbanas e
rurais organizadas no setor
produtivo e cultural, com meta
estabelecida em 500 pessoas, cujo
total orçamentário perfaz o valor
de R$ 100.000 (cem mil reais).
Ação esta constante no
Programa CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NO ESPÍRITO
SANTO inserido no Plano
Plurianual, Lei n° 7.700, Anexo
I, página 33 do Diário Oficial do
dia 29 de dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – PT
HELDER SALOMÃO

Deputado Estadual – PT
CARLOS CASTEGLIONE

Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
- A Indicação n° 22/2004 tem a sua votação adiada por falta
de quorum,

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1° SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 023/2004

Sugere ao Exmo. Governador do Estado a
implementação da ação de atenção à saúde da mulher.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução n° 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o Governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de implementação
do programa de saúde da mulher
considerando o binômio raça e
gênero, com meta estabelecida de
01 Unidade, cujo total
orçamentário perfaz o valor de
R$ 200.000 (duzentos mil reais).
Ação esta Constante no
Programa CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NO ESPÍRITO
SANTO inserido no Plano
Plurianual, Lei n° 7.700, Anexo
I, página 33 do Diário Oficial do
dia 29 de dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – PT
HELDER SALOMÃO

Deputado Estadual – PT
CARLOS CASTEGLIONE

Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
–  A Indicação nº 23/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 024/2004

Sugere ao Exmo. Governador do Estado
a implantação da ação de combate ao
abuso e à exploração sexual de crianças
e adolescentes.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução n° 2082, de 11
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de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o Governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de combate ao
abuso e à exploração sexual de
crianças e adolescentes, com
meta estabelecida em 2.097
pessoas, cujo total orçamentário
perfaz o valor de R$ 1.000.000.00
(um milhão de reais). Ação esta
constante no Programa DEFESA
DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, inserido
no Plano Plurianual, Lei n°
7.700, Anexo I, página 33 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – PT
HELDER SALOMÃO

Deputado Estadual – PT
CARLOS CASTEGLIONE

Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
–  A Indicação nº 24/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 025/2004

Sugere ao Exmo. Governador
do Estado a implantação da
ação de recuperação da Bugia,
em Conceição da Barra.

INDICAÇÃO

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução n° 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o Governo do Estado se
digne a implementar, o quanto
antes, a ação de recuperação do
Bugia, em Conceição da Barra,
com meta estabelecida em 100%
de recuperação, cujo total
orçamentário perfaz o valor de
R$ 500.000.00 (quinhentos mil
reais). Ação esta constante no

Programa IMPLEMENTAÇÃO
DO PRODETUR NE II, inserido
no Plano Plurianual, Lei n°
7.700, Anexo I, página 63 do
Diário Oficial do dia 29 de
dezembro de 2003.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 de
abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – PT
HELDER SALOMÃO

Deputado Estadual – PT
CARLOS CASTEGLIONE

Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
–  A Indicação nº 25/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 026/2004

Sugere ao Exmo. Governador do Estado
a reforma do Ginásio de Esportes
“Jones dos Santos Neves” e dá outras
providências.

INDICAÇÃO:

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requerem a Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 134, VIII do
Regimento Interno, constante da Resolução nº 2082, de 11
de junho de 2003, que seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Governador do Estado a seguinte INDICAÇÃO:

• Que o Governo do Estado se digne a
Reformar toda a estrutura do Ginásio de
Esportes “Jones dos Santos Neves”,
devolvido à Casa do Estudante por
determinação do Art. 28 do Ato das
Disposições Constitucionais e Transitórias.
Que o Poder Executivo cumpra ainda o que
determina os incisos II e III do referido
artigo, cujo teor dispõe acerca da dotação do
Ginásio de Esportes com móveis,
equipamentos e utensílios afins, bem como
dê início à negociação da área circunvizinha
ao Ginásio, para que dessa forma, possa o
mesmo ser entregue dignamente aos
Estudantes capixabas, que há muito anseiam
pelo uso daquele espaço público.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 de
abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
–  A Indicação nº 26/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 027/2004

O Deputado que subscreve, com fundamento nos
art. 134- VII e 167 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, solicita que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito a seguinte indicação:

A Assembléia Legislativa do Espírito Santo, por
proposição do Deputado Helder Salomão e a bancada do
PT, solicita a Vossa Excelência que estude a possibilidade
de doação de uma área localizada em Cariacica, entre o
educandário Alzira Bley e a entrada do Bairro Vila
Cajueiro, com a finalidade de instalar o Pólo Moveleiro de
Cariacica naquela região.

Esta ação servirá como estímulo para o setor
moveleiro e propiciará a criação de empregos no município.

Sem mais para o momento, espero contar com o
apoio de Vossa Excelência.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de
abril de 2004.

HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual/PT

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 27/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2004

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

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo por proposição do Deputado Cabo Elson, solicita a
contratação de 350 (trezentos e cinquenta) policiais
militares.

Ementa: Autoriza a
contratação dos Soldados e
Sargentos aprovados no
Concurso Público da Polícia
Militar realizado em 2002.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Autoriza a contratação dos Soldados e
Sargentos aprovados no Concurso Público realizado em
2002.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão por conta do Poder Executivo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 07 de março de 2004.

CABO ELSON
Deputado Estadual – Líder do PDT

JUSTIFICATIVA

A apresentação desta indicação, tem por objetivo
principal contribuir para a Segurança Pública do nosso
estado através da contratação desses militares.

Atualmente, a Polícia Militar apresenta um
efetivo defasado, prejudicando dessa forma o policiamento
ostensivo.

Com a aprovação da seguinte indicação, os nobres
pares dessa Augusta Casa de Leis estarão contribuindo para
o alcance da paz pública bem como o bem estar comum da
população.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 28/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 029/2004

O Deputado que subscreve, com fundamento nos
artigos 134, no VIII e 167 do Regime Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo a
seguinte INDICAÇÃO que dispõe sobre a criação do
Fundo de Assistência aos Médicos do Estado do Espírito
Santo e o “Selo de Controle” de Emissão de Atestados
Médicos e dá outras providências:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Fica criado o Fundo de Assistência ao
Médico do Estado do Espírito Santo e o “Selo de Controle”
de Emissão de Atestados Médicos.

Art. 2º O Fundo de Assistência ao Médico do
Estado do Espírito Santo será administrado e gerido pela
Associação Médica do Estado do Espírito Santo – AMES.
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Art. 3º O Fundo de Assistência ao Médico do
Estado do Espírito Santo tem como objetivo prioritário
carrear recursos para:

I – prestar serviços a médicos que, exercendo a
profissão no Estado, se encontrem inválidos, enfermos ou
em penúria;

II – conceder auxílio às famílias dos médicos
falecidos sem recursos;

III – desenvolver atividades de educação para a
saúde junto à comunidade.

Art. 4º  Os atestados médicos emitidos no Estado
do Espírito Santo deverão conter, obrigatoriamente, o “Selo
de Controle” de Emissão de Atestados Médicos.

§ 1 O “Selo de Controle” de Emissão de
Atestados Médicos tem como hipótese de incidência a
emissão de atestados médicos no Estado do Espírito Santo.

§ 2 São contribuintes do “Selo de Controle” em
Atestados Médicos, os pacientes destinatários dos atestados.

§ 3 O “Selo de Controle” é devido no valor de
três (3) unidades fiscais, UFIR/ES, por atestado emitido.

§ 4 A Associação Médica do Estado do Espírito
Santo – AMES, será responsável pela emissão dos selos e
fiscalização da comercialização.

§ 5 Os Selos utilizados nos atestados médicos não
será, em hipótese alguma reaproveitados.

§ 6 A inobservância desta lei pelos profissionais
médicos implicará em sua responsabilização pelo
pagamento do “Selo de Controle” e multa de dez (10)
unidades fiscais – UFIR/ES, por atestado sem o “Selo de
Controle”.

Art. 5º Os atestados médicos que não contiverem
o “Selo de Controle”, serão nulos para todos os efeitos.

Art. 6º Estão isentos do “Selo de Controle” os
atestados médicos:

I – destinados a fins militares;
II – expedidos para fins eleitorais;
III – de óbito;
IV – que tenham por fim a instrução de processo

de assistência judiciária, nos termos das leis processuais;
V – destinados a pacientes do Sistema Único de

Saúde (SUS).

Art. 7º Além dos valores recolhidos pelo “Selo de
Controle” de emissão de Atestado Médico, constituem,
ainda, receitas do Fundo de Assistência ao Médico do
Estado do Espírito Santo:

I – doações consignadas, em seu favor, no
orçamento do Estado, e créditos adicionais que lhe seja
destinados;

II – auxílios, créditos, subvenções, contribuições
e doações provenientes do setor público e privado;

III – recursos originários de contratos, convênios,
acordos com instituições públicas e privadas;

IV – rendimentos provenientes de aplicações
financeiras;

V – produto e arrecadação de concurso de
números especificamente criados para este fim;

VI – recursos originários de venda concurso de
números especificamente criados para este fim;

VII – outros recursos.

Art. 8º As receitas descritas no artigo anterior,
serão depositadas em conta especial a ser aberta e mantida
em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 de
abril de 2004.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual – PMDB

JUSTIFICATIVA

É dever do Estado prestar serviços públicos de
saúde na forma do Art. 139 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.

O Art. 161 da Constituição Estadual estabelece
que a ações e os serviços de saúde são de relevância
pública, cabendo ao Poder Público, nos termos da lei,
dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

É exatamente em cumprimento ao mandamento
constitucional contido no art. 161 da Constituição Estadual,
que propomos a instituição do Fundo de Assistência ao
Médico do Estado do Espírito Santo e do “Selo de
Controle” em atestados médicos, visando sobremaneira,
capacitar a população médica de instrumentos legais para
prestar serviços aos profissionais inválidos, enfermos ou em
penúria, conceder auxílio às famílias, sem recursos, de
profissionais falecidos; desenvolver atividades sociais e
programas de educação profilática para a comunidade
capixaba, na forma de palestras (osteoporose, verminose,
etc) e de ações preventivas, além de coibir a emissão, sem
controle, de atestados médicos do Estado.

A par dos objetivos assistenciais, de cuja
relevância estamos todos convencidos, como o aporte de
recursos provenientes da exação e sua destinação a fins
beneficentes, o Projeto de Lei que indicamos ao Poder
Executivos te o mérito de tornar obrigatório o uso do “Selo
de Controle” de Emissão de Atestados Médicos, que vem se
dando de modo manifestamente descontrolado. Portanto, a
instituição atuação da denominada “máfia dos atestados”
tão difundida e perniciosa em nossa sociedade.

Além dos aspectos concernentes ao controle dos
atestados emitidos no Estado, o presente Projeto prima pela
realização de importante função social, seja para com
educação para a saúde e suas ações preventivas; seja pela
afirmação da ética médica, responsável por permear os atos
praticados em toda a atividade médica e humana.

O uso do “Selo de Controle” em atestados
médicos é obrigatório no Estado de São Paulo, remontando
a sua prática ao longínquo ano de 1950, quando foi
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instituída a Taxa de Assistência aos Médicos por força da
lei 610, de 02 de janeiro de 1950, com notáveis resultados
em favor da classe médica e da população como um todo,
em termos de recursos para os programas de assistência a
milhares de médicos e de construção da sede da Associação
Paulista de Medicina e, sobretudo, de esforço da ética e da
dignidade da categoria.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 29/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 030/2004

O Deputado que subscreve, com fundamento nos
artigos 134, no VIII e 167 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo a
seguinte INDICAÇÃO que dispõe sobre a doação de
imóvel ao município de Vila Velha.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo autorizado a
doar ao Município de Vila Velha o imóvel formado pelo
lote de térreo situado na Rua Luciana das Neves, nº 14, na
Prainha, zona urbana da cidade de Vila Velha, neste Estado.

Art. 2º Destina-se o imóvel a sediar a Casa de
Memória de Vila Velha, que será mantida pela Prefeitura
Municipal.

Parágrafo único. Sob pena de reversão, deverá
ser dada destinação prevista no “caput” do art. 2º pelo
donatário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 de
abril de 2004.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual - PMDB

JUSTIFICATIVA

O prefeito Max Freitas Mauro Filho, do
município de Vila Velha encaminhou-nos o ofício nº
191/2004/GP, sugerindo a representação do presente
Projeto de Lei.

Segundo o chefe do Executivo Vila Velhense
informa que, até fevereiro último, funcionava no local
acima mencionado, a Casa da Memória de Vila Velha,
mantido por um grupo de abnegados cidadãos.

Segundo ainda o Prefeito, a referida Casa de
Memória encerrou as suas atividades, deixando, além do
imóvel de propriedade do Estado, um valioso acervo obtido
ao longo de mais de uma década.

Com a doação que ora se pretende, a Prefeitura
Municipal daquele progressista município pretende dar
continuidade aos objetivos daquela Casa, preservando a sua
arquitetura e desenvolvendo projetos.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 30/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 031/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas regimentais, amparado pelos artigos 134,
inciso VIII e 167 do Regimento Interno desta Augusta
Casa de Leis, solicita a V. Exª., que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a seguinte
INDICAÇÃO:

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, por proposição do Deputado Rudinho de Souza,
sugere a iniciativa do seguinte:

- Implantação de ação para a recuperação da Malha
Asfaltica da Estrada que liga o Município de
Cachoeiro de Itapemirim a Muqui.

PALÁCIO DOMINGOS JOSÉ MARTINS, em 12
de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 31/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 032/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas regimentais, amparado pelos artigos 134,
inciso VIII e 167 do Regimento Interno desta Augusta
Casa de Leis, solicita a V. Exª., que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a seguinte
INDICAÇÃO:
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A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, por proposição do Deputado Rudinho de Souza,
sugere a iniciativa do seguinte:

- Implantação de ação de recuperação da Praia Central
de Marataízes, no Sul do Estado.

PALÁCIO DOMINGOS JOSÉ MARTINS, em 12
de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 32/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 033/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas regimentais, amparados pelos artigos 134,
inciso VIII e 167 do Regimento Interno desta Augusta
Casa de Leis, solicita a V.Exa., que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a seguinte
INDICAÇÃO:

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, por proposição do Deputado Rudinho de Souza,
sugere a iniciativa do seguinte:

- Implantação de ação para a recuperação
da Sinalização da Estrada que liga o
Município de Cachoeiro de Itapemirim a
Castelo, principalmente no trecho
próximo a Morro Grande, onde
diariamente centenas de estudantes da
Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas, trafegam no período da
noite para assistir as aulas na Faculdade
que fica nas margens da referida rodovia,
que se encontra com a sinalização
totalmente danificada.

PALÁCIO “DOMINGOS MARTINS”, em 12
de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– A Indicação nº 33/2004, tem a sua votação adiada por
falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 559/2004

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

Em virtude da licença da Deputada Janete de Sá,
líder do PSB nesta Casa de Leis, o Deputado infra-assinado,
no uso de suas prerrogativas regimentais, de acordo com o
art. 4º inciso III e art. 159 inciso V, requer seja transferida
do dia 20 de abril para o dia 23 de abril de 2004, às 18:30
hs, a Sessão Solene em homenagem ao DIA DO
METALÚRGICO, no Plenário deste Legislativo Estadual.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, aos 12
dias do mês de abril de 2004.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 559/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 560/2004

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

Os Deputados Estaduais, abaixo assinados, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., de
acordo com o art. 159, V do Regimento Interno, alteração
do horário de realização da Sessão Solene em
Homenagem ao DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, no dia
14 de Maio de 2004, de 15 para às 16 horas no plenário
deste Legislativo Estadual.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, 13 de abril de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual/PPS

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 560/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 561/2004

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, com
base no artigo 137, § 3º, do Regimento Interno, a
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RETIRADA da sua ASSINATURA, na Proposta de
Emenda Constitucional, de autoria do Deputado Euclério
Sampaio e outros, que trata da nomeação de parentes para o
exercício de cargos públicos.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

DEPUTADO GILSON AMARO
Bancada do PRTB

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 519/04

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO D0 ESPÍRITO SANTO

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais, vem requerer à Vossa
Excelência que seja retificada a data da realização da
Sessão Solene em homenagem aos “180 ANOS DA
COLONIZAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL”, aprovada pelo
requerimento 186/2004, transferindo a mesma, para o dia
06 de agosto do corrente ano, entre 15h00m e 18h00m, no
Plenário desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2004.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual – PSB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 519/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 524/2004

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

O Deputado abaixo assinado no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V.Exª., após ouvido o
plenário a inserção nos Anais dessa Casa de Leis SESSÃO
SOLENE, de acordo com o Regimento Interno, art. 159.
Solicito esta sessão para o dia 25 de Agosto do corrente ano
às 19 horas, neste Plenário, em comemoração ao DIA DO
SOLDADO.

Sala de Sessões, 06 de Abril de 2004.

CABO ELSON
Deputado Estadual – PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 524/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 502/04 E 540/2004

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO D0 ESPÍRITO SANTO

Os Deputados signatários, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V.
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, pelas comemorações de seus 169 anos de
Fundação.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao Comandante Geral da Polícia
Militar, Cel PM Luiz Carlos Giuberti, extensivo a todos os
militares no seguinte endereço: COMANDANTE GERAL
DA POLÍCIA MILITAR, Cel. PM Luiz Carlos Giuberti,
Av. Maruípe, n° 2111, Maruípe – Vitória-ES – CEP 29045-
230.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória-
ES, 05 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – Líder PSC

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Os Requerimentos nºs 502/2004 e 540/2004, idênticos,
têm a sua votação adiada por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 503/04

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO D0 ESPÍRITO SANTO

O Deputado Estadual Gilson Gomes, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. que seja
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
UM VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o Povo
Espírito-santense e em especial com o Dr. João Baptista
Herkenhoff que, entre suas inúmeras e relevantes atividades
em defesa também dos direitos humanos, é professor livre-
docente da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

Pelo presente destaco, também, matéria de autoria
do homenageado onde, sob o título “Juízes de
Antigamente” publicada no Jornal A Gazeta em 27//03/04 –
pág. 4, com sua natural inteligência e brilhantismo, dá-nos
mais uma preciosa lição registrando que, verbis, “...Nestes
tempos de hedonismo sem limites,...na disputa sem
barreira, é necessário contrapor o perene ao transitório.”.
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Requer ainda que a presente manifestação desta
casa se dê ciência ao Dr. João Baptista Herkenhoff no
endereço: Rua Constant Sodré n° 1341/102, Praia do Canto,
Vitória-ES – CEP 29055-420.

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 05 de abril de
2004.

GILSON GOMES
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 503/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 504/04

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO D0 ESPÍRITO SANTO

O Deputado infra assinado, no uso de suas
prerrogativas e de acordo com o artigo 158, inciso I do
Regimento Interno desta Casa, vem mui respeitosamente,
requerer a V. Exa. que seja enviado voto de aplauso ao
povo do Espírito Santo e especialmente à Central das
Associações de Mantenópolis pela brilhante iniciativa de
desenvolver atividades voltadas à conscientização sobre
o uso da água e recuperação de nascentes naquela
comunidade, principalmente o Seminário “Solo, água e
reflorestamento” nos dias 21, 22 e 23 de maio próximo e
a “Romaria das Águas” programada para o dia 27 de
junho de 2004.

Solicitamos que os votos sejam enviados à
Central de Associações de Mantenópolis, à Avenida
Presidente Vargas, 585, Centro Mantenópolis-ES – Caixa
Postal n° 020, CEP 29770-000.

Vitória, 31 de março de 2004.

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 504/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 505/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V.
Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta
Casa de Leis de um  VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a

IGREJA BATISTA VIDA E PAZ, pela comemoração de
seu 5° aniversário de Fundação.

A IGREJA BATISTA VIDA E PAZ, tem sido um
instrumento de Deus na Evangelização e na Socialização de
vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao Pr. Presidente MARCO
AURÉLIO DE OLIVEIRA, Ministério, extensivo a todos
os membros desta igreja. Endereço: IGREJA BATISTA
VIDA E PAZ, Pr. Presidente Marco Aurélio de Oliveira,
Avenida Carlos Lindemberg, n° 1723, Santa Inês – Vila
Velha-ES, CEP: 29108-075.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória-
ES, 05 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – Líder PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 505/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 506/2004

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

A Deputada Infra assinada, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art.
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo espírito-santense e
em especial com a Procuradoria Geral do Estado, na pessoa
da  Drª Cristiane Mendonça, pela posse ocorrida no dia 03
de Abril do corrente.

Requer ainda, seja encaminhado a homenageada,
cópia autêntica no seguinte endereço: Procuradoria Geral
do Estado; Av. Governador Bley, n° 236 – Ed. Fábio Rusck
– Centro – Vitória-ES, CEP: 29.045-400.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, 05 de abril de 2004.

SUELI VIDIGAL
DEPUTADA ESTADUAL – PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 506/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 507/2004

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO CANTOR
PABLO DUARTE PELO LANÇAMENTO DE SEU
PRIMEIRO CD “DEUS FAZ”, OCORRIDO NO DIA 03
DE ABRIL DE 2004, NA IGREJA ASSEMBLÉIA DE
DEUS, NA SERRA, NESSE ESTADO. Dê-se
conhecimento dessa decisão ao seu genitor Senhor
ADILSON ELIAS; NO SEGUINTE ENDEREÇO: Rua
Cumina, n° 31 – Serra Dourada II – Serra/ES, CEP:
2916000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 de
abril de 2004.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 507/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 508/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de  VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, EXMO. SR. PAULO CESAR HARTUNG
GOMES, E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO E ESPORTES, SR. JOSÉ EUGÊNIO
VIEIRA, PELA INAUGURAÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA ANEXA À ESCOLA ESTADUAL
DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL
DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES
BARRETO.

Requer pois, a essa Presidência, quer transmita
aos homenageados, o teor deste, respectivamente, no
seguinte endereço: Governo do Estado do Espírito Santo
-  Praça João Clímaco s/n° Cidade Alta – Vitória/ES, CEP:
29015-110/ Secretaria de Estado da Educação -  Av.
César Hilal, 1111 – Praia do Suá – Vitória/ES, CEP: 29052-
231.

Sala das Sessões, em 29 de março de 2004.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– O Requerimento nº 508/2004, tem a sua votação adiada
por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 509/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de
VOTO DE CONGRATULAÇÕES À IMAGEM E
MARKETING POLÍTICO E EMPRESARIAL, na pessoa
de  JANE MARY DE ABREU e toda sua equipe, pela
comemoração de mais um ano de atividade e pela
inauguração de sua produtora de rádio e televisão. Dê-se
conhecimento dessa decisão à homenageada, no seguinte
endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 755 –
Sala 709 – Enseada do Suá – Edifício Palácio da Praia -
CEP: 29050-420.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 de
abril de 2004.

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 509/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 522/2004

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

O Deputado abaixo assinado no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V.Exª, depois de ouvido
o plenário a inserção nos Anais desta Casa de Leis de
VOTO DE CONGRATULAÇÃO COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE, com o CAPITÃO JURANDIR
PESSANHA PEREIRA, pela participação no Campeonato
Brasileiro e Sul Americano de Duathlon Terrestre, ocorrido
na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Requer ainda, que da manifestação desta Casa, se
dê ciência CAPITÃO JURANDIR PESSANHA PEREIRA,
situado no QCG, na Avenida Maruípe, Bairro Maruípe,
Vitória-ES, Cep: 29045-230.

Vitória, 06 de Abril de 2004.

CABO ELSON
DEPUTADO ESTADUAL

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 522/2004, que acaba de
ser lido.
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Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 523/2004

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

A Deputada Estadual FÁTIMA COUZI, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V.Exª, após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITOSSANTENSE, pela inauguração do
Teatro Municipal de Montanha/ES, no dia 16 de abril de
2004.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa, se
dê ciência ao Exmº Sr. Prefeito Hércules Favarato, e ao
Exmº Sr Iracy Fernandes Secretário Municipal de
Educação e Cultura à Rua Osvaldo Lopes, s/n – centro –
Montanha/ES. Cep: 29.890-000.

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2004.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 523/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 526/04

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

A Deputada signatária, no uso de suas
prerrogativas regimentais, amparada pelo Artigo 158, I da
Resolução nº 1.600/91 – Regimento Interno – REQUER,
após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta Casa de
Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS ao soldado PM William Will pelo seu ato de
bravura e dedicação à causa pública, quando o soldado,
estando de folga, salvou duas pessoas do meio dos
escombros, no desabamento de um prédio no bairro
Itaparica, município de Vila velha, fato este amplamente
divulgado pela imprensa local e nacional. Reconhecer esse
Ato e torná-lo público, é uma forma de incentivo e exemplo
a ser seguido por todos os policiais militares.

Requer ainda, que da decisão do Plenário seja
dada ciência ao Comandante Geral da Polícia Militar, Cel.
Luiz Carlos Giuberti, para o devido assentamento na ficha
funcional, ao Comandante do 4º Batalhão da PM de Vila
Velha, Ten. Cel. Oberacy Emerich Júnior, e o soldado
William Will.

Sala das Sessões, em 31 de março de 2004.

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS
Deputada Vice-Presidente – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 526/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 527/2004

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

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a
presença de Vossa Excelência a inserção nos Anais desta
Casa de Leis VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO SANTENSE E ESPECIAL COM OS
MUNICIPES DE ARACRUZ.

Pela passagem de seu aniversário de emancipação
político administrativo que foi comemorado no dia 03
de abril de 2004.
Requer ainda, que seja encaminhado as homenagens,

cópia autêntica do nosso requerimento, ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES a
ser remetido para o seguinte endereço: Av. Venâncio
Flores, 1333 – Aracruz –  ES CEP: 29.190-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,  em 06 de
abril de 2004.

HERALDO MUSSO
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 527/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 528/04

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

O Deputado Paulo Foletto, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª para
requerer a inserção nos Anais desta Casa, VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com e EXMO. SR. MARCOS
GUERRA, pela assunção ao cargo de Senador,
representando o Estado do Espírito Santo no Senado
Federal.

Requer finalmente, que se dê conhecimento do
teor deste ao Sr. Marcos Guerra, no seguinte endereço: R.
Vicente Guerra, nº 201, Bairro Carlos Germano Nauman,
Colatina, ES. CEP.: 29705-270.
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Sala das Sessões, 07 de abril de 2004.

PAULO FOLLETO
Deputado Estadual - PSB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 528/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 529/04

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V.
Exª., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES ao
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela
nomeação da Senhora Cristiane Mendonça para o cargo de
Procuradora Geral do Estado.

Requer ainda que do presente se dê conhecimento
ao Governador do Estado do Espírito Santo, bem como a
Procuradoria Geral do Estado, na pessoa da Senhora
Cristiane Mendonça, nos seguintes endereços: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Praça João
Clímaco, s/n - Centro - Vitória - ES Cep.: 29015-110 e
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Av.
Governador Bley, nº 236 Centro - Vitória - ES Cep.: 29010-
150.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória - E.S., 07 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual - Líder PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 529/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 530/04

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V.
Exª., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES ao
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela
nomeação da Senhora Maria da Glória Brito Abaurre para o
cargo de Secretária de Estado para Assuntos do Meio
Ambiente.

Requer ainda que do presente se dê conhecimento
ao Governador do Estado do Espírito Santo, bem como a
Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, na
pessoa da Senhora Maria da Glória Brito Abaurre, nos
seguintes endereços: GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO Praça João Climaco, s/n - Centro -
Vitória - ES Cep.: 29015-110 e SECRETARIA DE
ESTADO PARA ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE
Rodovia BR 262, Km 0, Pátio Porto Velho, Jardim América
- Cariacica - ES Cep.: 29140-500.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória - E.S., 07 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual - Líder PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 530/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 531/04

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

O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER à V. Exª., após ouvido
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de um
VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o povo espírito-
santense e, em especial, com a Secretária de Estado da
Educação e Esporte, através do Exmº. Secretário, Sr. JOSÉ
EUGÊNIO VIEIRA e com a Escola Almirante Barroso,
através da Ilmª. Diretora, Srª ANA NADIR GARNIEIRI
DE OLIVEIRA, pela inauguração da quadra de esportes.

Parabenizamos o Exmº. Sr. Secretário pela
realização desta obra de relevante importância para a Escola
Almirante Barroso proporcionando à comunidade escolar
esporte e cultura. Queremos parabenizar também a diretora,
professores, alunos, grupo técnico e administrativo pelo
empenho e dedicação.

Requer outrossim que, da decisão soberana deste
Poder, seja dado conhecimento ao Sr. Secretário de Estado
da Educação e Esporte e à diretora da Escola Almirante
Barroso, nos seguintes endereços: Secretaria de Estado da
Educação e Esporte Av. César Hilal - 111 - Praia do Suá -
Vitória - ES CEP 29052-231 e Escola Almirante Barroso
Rua do Almirante - S/Nº - Goiabeiras - Vitória-ES - Cep:
29060-360

Plenário Teotônio Vilella, em 05 de abril de
2004.

CLAÚDIO THIAGO
Deputado Estadual - PL
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 531/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 532/04

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

O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER à V. Exª., após ouvido
o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis de um
VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o povo espírito-
santense e, em especial, com a CRIDASA - Cristal
Destilaria Autônoma de Álcool S/A, através do Ilmº.
Presidente Sr. ALDEVAR MARCONDES VENTURIN
BORGO, pela festa de abertura da colheita de cana-de-
açúcar.

Vale ressaltar que a CRIDASA é de relevante
importância para a população de Pedro Canário e
Municípios vizinhos pela geração de emprego e renda,
contribuindo para o crescimento da economia do Espírito
Santo.

Requer outrossim que, da decisão soberana deste
Poder, seja dado conhecimento ao Sr. ALDEVAR
MARCONDES VENTURIN BORGO, no seguinte
endereço: CRIDASA - Rodovia Cristal/Montanha - Km 1,5
- Distrito de Cristal do Norte - Pedro Canário - ES CEP:
29970-000.

Plenário "Teotônio Vilella", em 05 de abril de
2004.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual - PL

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 532/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 533/04

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO, em especial com a população do município de
Itarana, que comemora no próximo dia 18 de abril, o
aniversário de instalação do município.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmº Sr. Geraldo Galazi - Prefeito

Municipal de Itarana,  Rua: Elias Estevão Colnago nº 65 -
Centro - Itarana/ES - CEP. 29620-000.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 533/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 534/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com a
população do município de Atílio Vivacqua, que
comemora no próximo dia 10 de abril, o aniversário de
instalação do município.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmo. Sr. José Luiz Torres Lopes -
Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua, Pça. José Alves
de Souza, s/n° - Centro - Atílio Vivacqua-ES - CEP 29490-
000.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 534/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 535/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com a
população do município de Bom Jesus do Norte, que
comemora no próximo dia 09 de abril, o aniversário de
instalação do município.
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Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmo. Sr. Ubaldo Martins- Prefeito
Municipal de Bom Jesus do Norte, Pça. Astolfo Lobo,
s/n° - Centro - Bom Jesus do Norte-ES - CEP 29460-000.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 535/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 536/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com a
população do município de Montanha, que comemora no
próximo dia 16 de abril, o aniversário de instalação do
município.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmo. Sr. Hércules Favarato -
Prefeito Municipal de Montanha, Pça. Osvaldo Lopes,
s/n° - Centro - Montanha-ES - CEP 29890-000.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 536/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 537/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com a
população do município de Santa Leopoldina, que
comemora no próximo dia 17 de abril, o aniversário de
instalação do município.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmo. Sr. Fernando Castro Rocha -
Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Av. Jerônimo
Monteiro, n° 1.022 - Centro - Prefeitura Muncipal de Santa
Leopoldina-ES - CEP 29290-000.

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 537/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 538/2004

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

O Deputado infra assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa Excelência.,
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o
Povo Espírito-Santense, em especial com o médico e diretor
clínico do Hospital São Lucas, Dr. José Carlos Saleme,
pela publicação do artigo intitulado "POR QUEM SOFRE
O SÃO LUCAS", publicado no dia 07 de abril do corrente
no Jornal a Gazeta.

Requer ainda, que da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao mesmo no endereço: R. Elesbão
Linhares, n° 420, apto. 501, Praia do Canto, Vitória-ES -
CEP 29057-720.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2004.

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 538/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 539/2004

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

O Deputado infra assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa Excelência.,
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, do artigo incluso, intitulado "POR QUEM SOFRE
O SÃO LUCAS", de autoria do médico e diretor clínico do
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Hospital São Lucas, Dr. José Carlos Saleme, publicado no
dia 07 de abril do corrente, no Jornal a Gazeta.

Requer ainda, que da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao mesmo no endereço: R. Elesbão
Linhares, n° 420, apto. 501, Praia do Canto, Vitória-ES -
CEP 29057-720.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2004.

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual

Por quem sofre o São Lucas

José Carlos Saleme

Choca e comove a opinião pública sempre que o
noticiário mostra o Hospital São Lucas na sua realidade
diária. Os corredores repletos de pacientes em macas,
imagens as mais cruéis, familiares em desespero,. Imprensa,
autoridades, amigos se manifestam, mostrando sua
indignação, cobrando soluções, querendo entender o
porquê.

Como reage internamente o HSL, um hospital de
emergência, sem limites de vagas, que ocupa todos os becos
e até degraus para acomodar seus doentes?

Também nos choca e nos comove, mas temos que
ir além. Temos que dar assistência aos pacientes, atender
seus familiares, administrar uma demanda difícil de prever.

Quantos leitos tem o HSL? Quantos pacientes tem
agora? Sempre 30 a 40% a mais. Quantos vão chegar daqui
a pouco? E de madrugada? 200 atendimentos de
emergência, 850 K de roupa lavada, 989 refeições, 2 mil
luvas, em média, todo dia. Seis mil exames radiológicos e
600 tomografias todo mês. Medicação, material e
instrumental médico, tudo além, do previsto.

Isso gera cansaço, desconforto, angústia, irritação
em todos do HSL. Nos angustiam até mesmo os momentos
de calmaria, sempre na expectativa do que está por vir.

O HSL é um sintoma, não é a doença e a solução não
está dentro dele

Ainda temos as reclamações, a maioria
justificáveis, e até agressividades: todos têm pressa, exigem
uma hotelaria melhor, têm suas justificativas para passar na
frente dos outros, apelam para autoridades e políticos
conhecidos. E nos denunciam, à imprensa, às autoridades,
às delegacias, até ao Ministério Público.

Também sofremos muito, no São Lucas. Por
quem? Preocupam-se a opinião pública e a imprensa com o
povo carente que não tem outra opção. Que não é ignorante,
sabe onde encontrar solução e gosta de conforto. Mesmo
sabendo que talvez ficarão instalados numa maca no
corredor, todos, quando precisam, preferem vir para cá ou
são trazidos por quem conhece. Submetem-se a isso porque
recebem algo muito valioso em troca.

Para o pobre estamos oferecendo a mesma
medicina do rico. Nos orgulhamos de nossa rapidez e nossa
qualidade. A TV Gazeta, numa noite que passou conosco,
mostrou um paciente recebendo os socorros de emergência,
sendo levado para tomografia e de lá para o centro cirúrgico
para uma neurocirurgia. Tudo isso em exatos 9 minutos.

Em nenhum outro hospital do Estado, público ou privado,
isso seria possível.

Solução? O HSL, é um sintoma, não uma doença
e a solução não está dentro dele. Depende de muitas ações
básicas e de evolução na cultura política. Afinal é mais fácil
para os demais municípios comprar uma ambulância do que
instalar um sistema de saúde, com pessoal qualificado e
com resolutividade.

Se os hospitais particulares e a maioria dos planos
de saúde estão com dificuldade em conseguir dar aos seus
clientes o que a medicina de hoje solicita, não seria de se
esperar que o Serviço Público reclamasse também o
primeiro?

Mas o São Lucas não reclama. Não temos filas de
espera, todos são atendidos, mesmo em situações extremas,
como numa madrugada de um Sábado de outubro em que
recebemos 30 baleados. Demos conta de todos.

Quem somos nós? Uma equipe altamente treinada
e experiente de enfermeiros e técnicos, assistentes sociais,
farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas,
pessoal administrativo. E os médicos. Somos 33 médicos
em cada plantão, presentes dia e noite, 2 a 5 de cada
especialidade. Além dos plantonista temos os diaristas,
chegamos a mais de 50 médicos, diariamente no hospital.
Com eles, podemos oferecer todos os dias, além do
atendimento para traumas e emergências, cirurgias
vasculares, neurológicas, torácicas, ortopédicas e buco-
faciais sofisticadas, e outros procedimentos complexos,
antes inexistentes num hospital público.

Além de laboratório, ultrasonografia, endoscopia
e tomografia computadorizada, oferecemos ainda,
comprados a preço de mercado, ressonância magnética,
angiografia digital e angio-ressonância, dopplers e qualquer
outro exame necessário, praticamente sem restrições. E
medicação, próteses, da melhor qualidade.

Quanto custa isso? Cerca de R$ 4 milhões
mensais, mais de 80% pagos pelo Governo estadual.

Mas temos o corredor, lotado de pacientes em
macas. Nós também não gostamos dele. Gostaríamos que
não existisse. Não nos sentimos envergonhados quando
exibem nossa realidade. Ficamos tristes, pois não é nessa
realidade que gostaríamos de trabalhar. Mas envergonhados
do nosso trabalho, nunca.

E para você, leitor, deixo a garantia, em nome de
todos os médicos, enfermeiros, técnicos, de todos do
Hospital São Lucas. Se algum dia, numa emergência,
precisar de assistência médica com eficiência e rapidez,
pode vir para cá. A qualquer hora, dia e noite, estamos
prontos para socorrê-lo.

Mesmo que seja numa maca, no corredor.
______________________________________
JOSÉ CARLOS SALEME é médico e diretor clínico do
Hospital São Lucas.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 539/2004, que acaba de
ser lido.

Adiada por falta de quorum.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
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REQUERIMENTO Nº 541/04

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM A PRESIDÊNCIA
DA UNIMED E TODAS AS DIRETORIAS PELA
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO
E DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS, USUALMENTE
DENOMINADO “LIXO HOSPITALAR”, COM
PADRÃO INTERNACIONAL, EM CUMPRIMENTO
À RDC 33, PUBLICADA PELA AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO
CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE,
HOSPITAL UNIMED VITÓRIA. Requer pois, a essa
Presidência, que transmita ao presidente da Unimed, Dr.
Alexandre Augusto Ruschi Filho, extensivo a todas
diretorias, o teor deste, no seguinte endereço: Av. César
Hilal, 700 – Ed. Yung – Bento Ferreira – Vitória/ES Cep:
29052-232.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2004.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, pela
ordem! Requeiro a V.Exª verificação de quorum para efeito
de votação.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Defiro o requerimento de V.Exª.

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à chamada
dos Srs. Deputados para efeito de votação.

O SR. 1º SECRETÁRIO
procede à chamada a que respondem os
Srs. Anselmo Tose, Carlos Casteglione,
Claudio Vereza, Euclério Sampaio,
Fátima Couzi, Geovani Silva, Gilson
Amaro, Helder Salomão, Heraldo
Musso, Luiz Carlos Moreira, Marcelo
Santos, Marcos Gazzani, Mariazinha
Vellozo Lucas, Paulo Foletto,
Reginaldo Almeida, Sueli Vidigal. (16)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE)
– Responderam à chamada dezesseis (16) Srs. Deputados.

(Comparece o Sr. Deputado Edson
Vargas)

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

Em votação o Requerimento nº 541/2004.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 542/2004

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

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a
presença de Vossa Excelência a inserção nos Anais desta
Casa de Leis VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E ESPECIALMENTE
ARACRUZ CELULOSE E A PORTOCEL PELA
FORMATURA DA 1ª TURMA DOS PROGRAMAS
ARCEL APRENDIZ E PORTACEL APRENDIZ
ACONTECIDO DIA 07 DE ABRIL DE 2004, EM
ARACRUZ, RESULTADO DE UMA PARCERIA COM O
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL (SENAC).

Adolescentes, na faixa etária de 15 a 16 anos,
concluem um programa de formação profissional, iniciado
em março de 2003, preparados para atuar no mercado de
trabalho, cumprindo uma carga horária de 1.200 horas.

Portanto, requer a essa Presidência que transmita
o teor do presente requerimento aos Srs. Dr. CARLOS
AUGUSTO LYRA AGUIAR – Diretor Presidente da
Aracruz Celulose – sito à Rod. Aracruz x Barra do Riacho
KM 2,5 Aracruz – ES CEP: 29.197.000, Dr. OSMAR LUIZ
REBELO DE OLIVEIRA, Diretor Superintendente da
PORTOCEL, End: Caminho da Barra do Riacho S/N, Barra
do Riacho – Aracruz – ES – CEP: 29.197.000, Dr.
AMILTON AZEREDO REBELO – Presidente do Senac –
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes – 2077 – Bento
Ferreira – CEP: 29.052.121.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de
abril de 2004.

HERALDO MUSSO
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 542/2004, que acaba de
ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam
sentados.

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTOS NºS 543 E 549/2004

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Os Deputados Estaduais abaixo assinados, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a
presença de Vossa Excelência a inserção nos Anais desta
Casa de Leis VOTO DE CONGRATULAÇÕES EM
ESPECIAL COM A REDE TRIBUNA, PELA
PROMOÇÃO DO SEMINÁRIO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
“CONCEITOS E PRÁTICAS ESTRATÉGICAS DE
CIDADANIA CORPORATIVA”, QUE SERÁ
REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 13 EM VITÓRIA-ES
JUNTAMENTE COM OS PATROCINADORES
ARACRUZ CELULOSE, COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE E ESCELSA.

A discussão do papel do Terceiro Setor:
principais conceitos e práticas de Responsabilidade Social
Corporativa, sensibiliza as empresas locais para a
importância estratégica de promover o desenvolvimento
sustentável, além de atrair novas empresas para estas
atividades.

Requerem ainda, que da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Sr. João Luiz Caser – Diretor de
Jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação – Rua
Joaquim Plácido Silva, nº 225 -  Ilha de Santa Maria –
Vitória /ES CEP: 29.051-070, e ao Sr. Luciano Rangel –
Editor Executivo da Rede Tribuna de Comunicação,
Rua Joaquim Plácido Silva, nº 225 -  Ilha de Santa Maria –
Vitória /ES CEP: 29.051-070.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de
abril de 2004.

HERALDO MUSSO
Deputado Estadual

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs. 543 e
549/2004, idênticos, que acabam de ser lidos.

Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam
sentados.

Aprovados.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 544/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
ITAPOÃ, pela realização de sua II Conferência
Missionária.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS EM ITAPOÃ, tem sido um instrumento de Deus na
evangelização e na socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente

EDUARDO VIEIRA, Ministério, extensivo a todos os
membros desta Igreja, IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLÉIA DE DEUS EM ITAPOÃ, Pr. Presidente
Eduardo Vieira, Rua Curitiba, nº 560, Itapoã – Vila Velha –
ES, CEP: 29103-837.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória –
ES, 12 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 544/2004, que acaba de
ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam
sentados.

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 545/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
MINISTÉRIO BOM RETIRO, pela realização de sua I
Campanha de Milagres.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS MINISTÉRIO BOM RETIRO, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na socialização de
vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente ELY
BLUNCK, Ministério, extensivo a todos os membros desta
Igreja, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
MINISTÉRIO BOM RETIRO, Pr. Presidente Ely Blunk,
Av. Vitória, nº 2826, Bento Ferreira – Vitória – ES CEP:
29050-140.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória –
ES, 12 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 545/2004 ,  que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O  SR. 1º SECRETÁRIO lê:
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REQUERIMENTO Nº 546/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas prerrogativas
constitucionais e regimentais, requer a V.Exa., após ouvido
o Plenário, a inserção nos anais desta Casa de Leis de um
VOTO DE CONGRATULAÇÕES, ao ILUSTRÍSSIMO
EVANGELISTA OSÉIAS DE MOURA, pela ascensão
ao cargo de Presidente da União da Mocidade das
Assembléias de Deus no Estado do Espírito Santo –
UMADES, endereço: Av. Carlos Lindemberg, nº 1435,
Aribiri – Vila Velha – ES-Cep: 29120-563.

Requer ainda que do presente se dê conhecimento
ao mesmo, extensivo a toda Diretoria e membros.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 12 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – Líder PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 546/2004,  que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 547/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
COMUNIDADE CRISTÃ DA GRAÇA, pela passagem
de seu 10º aniversário de Fundação.

A COMUNIDADE CRISTÃ DA GRAÇA, tem
sido um instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente DINART
BARRADAS, Ministério, extensivo a todos os membros
desta Igreja, endereço: COMUNIDADE CRISTÃ DA
GRAÇA, Pr. Presidente Dinart Barradas, Rua Kleber
Nascimento Ferreira, nº 41 – Consolação – Vitória – ES –
CEP: 29045-720.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória –
ES, 12 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 547/2004,  que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 548/2004

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais desta
Casa de Leis de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
MINISTÉRIO MADUREIRA EM PIÚMA, pela
passagem de seu 6º aniversário de Fundação.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA EM PIÚMA, tem sido
um instrumento de Deus na evangelização e na socialização
de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente MARCOS
ORTIZ LOPES, Ministério, extensivo a todos os membros
desta Igreja, endereço: IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA
EM PIÚMA-Pr. Presidente Marcos Ortiz Lopes – Rua
Belém, s/nº - Bairro Céu Azul – Piúma-ES,  CEP: 29285-
000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Vitória –
ES, 12 de abril de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual – PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 548/2004,  que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 550/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um  VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO, em especial com a população do município de
Anchieta, que passará a fazer parte a partir do mês de maio
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do corrente ano, do Projeto Rota do Sol da Secretaria de
Turismo do Governo do Estado do Espírito Santo.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmº Sr. Moacyr Carone Assad –
Prefeito Municipal de Anchieta, Rod. do Sol nº 1.620 Km
21,5 – Vila Residencial – Anchieta/ES – CEP. 29230-000, e
a Exmª Sra. Márcia Guimarães Abrahão da Costa –
Subsecretária de Estado do Turismo, Av. Vitória nº
2.045 Edfº Cohab 3º And. – Bairro Nazaré – Vitória/ES –
CEP. 29040-333.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 550/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 551/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um  VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO, em especial com a população do município de
Castelo, que comemoram no dia 15 de abril do corrente
ano, os 130 Anos da Imigração Italiana no Estado do
Espírito Santo, em homenagem ao aniversário da
Fundação Societá Italiana de Castelo.

Requer ainda que, da manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmº. Sr. Abílio Correa Lima –
Prefeito Municipal de Castelo – Av. Nossa Senhora da
Penha nº 103 – Centro – Castelo/ES – CEP. 29.360-000 e a
Exmª Sra. Neusa Maria Mendes – Secretária de Estado
da Cultura – Rua: General Osório nº 83 – Edfº Portugal
16º And. – Vitória/ES – CEP. 29.020-900.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 551/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 552/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO, em especial com a população do município de
Águia Branca, que promoverá para os Empreendedores
locais o Curso "Gerenciando uma Pequena Empresa",
na Escola Municipal Padre Sérgio Ganzá, em Águia
Branca.

Requer ainda que, da , manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmº Sr. Jailson José Quiuqui -
Prefeito Municipal de Águia Branca - Rua Vicente
Pissinatti nº 71 - Centro - Águia Branca/ES - CEP 29.795-
000 e ao Senhor Francisco Carlos da Cunha Ramaldes -
Superintendente dos Projetos de Polarização Industrial
- SUPPIN, Av. Nossa Senhora da Penha nº 699 - Edfº
Century Towers - Bloco A - Santa Lúcia Vitória/ES - CEP.
29055-131.

Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 552/2004,  que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 553/2004

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
de um VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO, em especial com a população dos municípios de
Itaguaçu e de Itarana, que promovem no dia 13 de abril
do corrente ano, a 1ª Plenária Intermunicipal de política
para Mulheres, com o Tema: "Um Desafio para a
Igualdade Numa Perspectiva de Gênero", no Cine Teatro
de Itaguaçu.

Requer ainda que, da , manifestação desta Casa,
seja dada ciência ao Exmº Sr. José Hanstenreiter  -
Prefeito Municipal de Itaguaçu - Rua Vicente Peixoto
Mollo nº 08 - Centro - Itaguaçu/ES - CEP 29.690-000 e ao
Exmº Sr. Geraldo Galazi - Prefeito Municipal de
Itarana - Rua Elias Estevão Colnago nº 65 -Centro
Itarana/ES - CEP. 29.620-000.
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Sala das Sessões, em 12 de abril de 2004.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 553/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O  SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTOS NºS 554 e 555/2004

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

Os Deputados abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª, para
requerer a inserção nos Anais desta Casa de Leis, VOTO
DE CONGRATULAÇÕES com o povo Espírito-Santense
e em especial, com o Município de MONTANHA pela
inauguração do TEATRO MUNICIPAL, no dia 16 de abril
de 2004. Requerem ainda que do, presente se dê
conhecimento ao Exmº Sr. Paulo César Hartung Gomes -
Governador do Estado do Espírito Santo, Pça João
Climaco s/nº - Palácio Anchieta, Centro - Vitória/ES - CEP.
29.015-110, e ao Exmº Sr..Hércules Favaratto, - Prefeito
Municipal de Montanha - Pça. São Sebastião nº 01 -
Centro - Montanha/ES - CEP.: 29.890-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de
abril de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Junte-se. Em votação os Requerimentos nºs 554 e
555/2004, idênticos, que acabam de ser lidos.

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

Aprovados.
Continua a leitura do Expediente.

O  SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 556/2004

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

A Deputada infra assinada, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art.
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo espírito-santense e

em especial com os munícipes de Dores do Rio Preto pela
passagem de seu aniversário de emancipação político
administrativo a comemorar-se no dia 07 de Abril de 2004.

Requer ainda, que seja encaminhado as
homenagens, cópia autêntica do nosso despretensioso
requerimento, ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Carloman
Bastos Soares no seguinte endereço: Rua Pedro Alcântara
Galveas, 122 - Centro - Dores do Rio Preto - CEP: 29.580-
000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, 02 de abril de 2004.

SUELI VIDIGAL
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 556/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 557/2004

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

A Deputada infra assinada, no suo de suas
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art.
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo espírito-santense e
em especial com os munícipes de Aracruz pela passagem de
seu aniversário de emancipação político administrativo a
comemorar-se no dia 03 de Abril de 2004.

Requer ainda, que seja encaminhado as
homenagens, cópia autêntica do nosso despretensioso
requerimento, ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Luiz Carlos
Gonçalves no seguinte endereço: Av. Venâncio Flores, nº
133- Centro - Aracruz - ES - CEP: 29.917-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, 02 de abril de 2004.

SUELI VIDIGAL
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 557/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
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REQUERIMENTO Nº 558/2004

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

A Deputada infra assinada, no suo de suas
prerrogativas regimentais, vem requer com base no Art.
158, Inciso I, do Regimento Interno, depois de ouvido o
Plenário, sejam apresentados VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo espírito-santense e
em especial com os munícipes de Presidente Kennedy  pela
passagem de se aniversário de emancipação político
administrativo a comemorar-se no dia 04 de Abril de 2004.

Requer ainda, que seja encaminhado as
homenagens, cópia autêntica do nosso despretensioso
requerimento, ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Aluízio
Correia no seguinte endereço: Rua Átila Vivácqua, nº 79 -
Centro - Presidente Kennedy - ES - CEP: 29.350-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala das
Sessões, 02 de abril de 2004.

SUELI VIDIGAL
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Requerimento nº 558/2004, que acaba de
ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE)
– Informamos a V.Exa. que não há mais Expediente a ser
lido.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- Antes de passarmos à fase das Lideranças Partidárias,
lembramos que hoje é o “Dia do Hino Nacional Brasileiro”.

A Constituição de 1988, em seu artigo 13,
estabelece que junto com a Bandeira, com as Armas e com
os Selos Nacionais, o Hino Nacional Brasileiro é um dos
símbolos da República Federativa do Brasil.

Com música de Francisco Manuel da Silva e letra
de Joaquim Osório Duque Estrada, o Hino Nacional
Brasileiro é executado em continência à Bandeira Nacional,
ao Presidente da República e nos demais casos
determinados nos regulamentos de continência ou nas
cerimônias de cortesia internacional. Sua execução é
facultativa nas sessões cívicas, ocasiões festivas e
cerimônias religiosas de cunho patriótico, início ou
encerramento da programação de rádios e televisões.

Durante o Primeiro Reinado, o hino composto por
D. Pedro I ,com letra de Evaristo da Veiga (“Já podeis da
pátria filhos...”) era a canção utilizada como hino nacional,
embora não o fosse oficialmente. A primeira execução do
atual Hino Nacional Brasileiro se deu em 13 de abril de
1831. Para alguns, a melodia foi composta para homenagear
a independência; segundo outros, para comemorar a
abdicação de D. Pedro I.

Após a República, fez-se um concurso para
escolher o hino oficial. Venceu a composição de Leopoldo
Miguez, mas o público, instigado pelo Marechal Deodoro,

aclamou a já conhecida música de Francisco Manuel da
Silva e ali mesmo foi assinado o decreto que a oficializou.
A letra, de 1909, foi oficializada em 06 de novembro de
1922. A composição de Leopoldo Miguez, com letra de
Medeiros e Albuquerque, foi depois adotada como hino à
Proclamação da República.

Convido a todos para, de pé, ouvirmos a execução
do Hino Nacional, em homenagem ao “Dia do Hino
Nacional Brasileiro”.

(É executado o Hino Nacional
Brasileiro)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
- É a homenagem da Assembléia Legislativa ao “Dia do
Hino Nacional Brasileiro”, que corresponde à data em que
pela primeira vez foi executado, ou seja, dia 13 de abril de
1831.

Passa-se à fase das Lideranças Partidárias, hoje
dedicada ao PSDB.

Concedo a palavra à Sra. Deputada Mariazinha
Vellozo Lucas.

A SRª. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS –
(Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs Deputadas, aproveitaremos nosso tempo nesta tribuna
para tentar esclarecer, definitivamente, a questão de
alteração da Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Nos últimos meses, em função de matérias que
tramitam ou tramitaram nesta Casa, o que se viu aqui foi
um festival de desinformação e até algumas vezes de má-fé,
relacionadas àquele órgão de controle. Confundiu-se e
confunde-se, todo o tempo, a Instituição Tribunal de Contas
com os questionamentos que se fazem a integrantes daquela
Corte.

Lembro que na legislatura passada, o ex-
Presidente da Assembléia Legislativa e sua assessoria,
tentaram, por mais de uma vez, alterar a estrutura do
Tribunal de Contas, através de leis de iniciativa desta Casa,
obrigando-me a utilizar a Atricon, órgão que congrega
todos os Tribunais de Contas do País, para encaminhar os
atos ao Supremo Tribunal Federal.

Esta ação consagrou uma doutrina, que foi
acolhida pela Supremo Tribunal Federal, que repudiou, por
vício de inconstitucionalidade, o texto da Lei do Estado do
Espírito Santo, que classificou o Tribunal de Contas como
“órgão preposto do Legislativo”. Diz o Supremo: “O
Tribunal não é preposto do Legislativo. A função que
exerce, recebe-a diretamente da Constituição, que lhe
define as atribuições.”

Em outra passagem, o mesmo Excelso Pretório,
reafirmou a mesma posição constitucional, ao afirmar que
“não basta instituir ou manter um Tribunal de Contas. É
indispensável que este órgão, por suas atribuições e
condições de independência, esteja a salvo de qualquer
pressão das autoridades sujeitas constitucionalmente à sua
inspeção.” Essa prática, eu pensei que havia sido abolida
desta legislatura.

Para conhecimento geral de como foi criado essa
Instituição em nosso País, podemos dizer que as primeiras
discussões a respeito da criação de um Tribunal de Contas
começaram em 1826, com a apresentação, no Senado do
Império, de um projeto de lei destinado a criar um Tribunal
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de Contas. O debate arrastou-se ao longo de quase todo o
restante do século. Somente com a Proclamação da
República, foi instituído por lei, em 1890, um Tribunal de
Contas. Naquele ano, aliás, o Órgão figurou pela primeira
vez em uma Constituição Brasileira. Desde então, o
Tribunal de Contas da União esteve presente em todas as
Constituições do Brasil, com pequenas alterações de
competência, de composição e de modo de funcionamento.

Inicialmente, o Tribunal, além de julgar as contas
dos administradores de recursos públicos, fazia o registro
prévio das despesas a serem realizadas. À época, a negativa
de registro de tais despesas constituía veto impeditivo
absoluto a sua execução. Tal sistemática perdurou até 1967.
Foi a Ditadura que acabou com o registro prévio. Eles não
se conformaram de terem as suas decisões discutidas por
algum órgão, inclusive o Tribunal de Contas. Até então, o
TCU realizava apenas um controle contábil, financeiro e
orçamentário, exclusivamente sob a ótica da legalidade.

Isso mudou em 1988, quando a atual Constituição
do Brasil, ao refletir a tendência mundial de preocupação
com a melhoria do desempenho da administração pública,
conferiu ao Tribunal competência para fiscalizar aspectos
operacionais e patrimoniais, inclusive no tocante à
legitimidade e à economicidade.

Essas mudanças na competência foram
disciplinadas em janeiro de 1993, pela Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Lei
Complementar nº 32, que, a partir das competências e da
composição delineadas na Constituição, definiu a estrutura
e o funcionamento do Órgão.

Dessa forma, os Tribunais de Contas são, hoje, no
ordenamento jurídico brasileiro, os entes máximos de
auxílio ao Congresso Nacional, às Assembléias Legislativas
e às Câmaras Municipais no controle externo da
administração pública federal, estadual e municipal. Eles
têm de ser autônomos, senão, seria o órgão com mais
patrões no mundo, porque qualquer Câmara tem o mesmo
poder, junto ao Tribunal de Contas, que esta Assembléia
Legislativa. Autônomos, a eles compete fiscalizar a
totalidade das atividades desenvolvidas pelo poder público,
o que o leva a verificar a contabilidade de receitas e
despesas, a execução orçamentária, os resultados
operacionais e as variações patrimoniais do Estado e dos
Municípios, sob os aspectos de legalidade, compatibilidade
com o interesse público, economia, eficiência, eficácia e
efetividade.

À luz da Constituição de 1988, a maior parte da
doutrina e a jurisprudência quase unânime dos Tribunais
Superiores, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal,
têm reconhecido os Tribunais de Contas como Corte
administrativa, autônoma, vinculada ao Poder Legislativo,
com competência para julgar contas dos administradores e
responsáveis por bens e valores públicos e dotada de
jurisdição própria, peculiar e específica, distinta da
jurisdição em sentido estrito.

Assim, para a maior parte dos estudiosos e dos
juristas, as deliberações das Cortes de Contas consistem em
juízos acerca da exatidão de contas e de atos submetidos a
seu exame. Elas fazem coisa julgada administrativa, o que
impede sua revisão e torna seu cumprimento obrigatório
nessa esfera; elas só podem ser mudadas por erro de forma
e com mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal
Federal.

Além disso, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e a doutrina majoritária, ao reconhecerem
os Tribunais de Contas como juizes naturais das matérias
inseridas em sua competência, têm entendido que as
deliberações das Cortes de Contas restringem parcialmente
a atuação do judiciário, que somente pode examinar erros
de forma, de procedimento, sem possibilidade de
manifestação sobre eventual erro de julgamento.

Desta forma, a ingerência na autonomia do
Tribunal contraria o artigo 2º da Constituição Federal e
agride cláusula pétrea.

O legislador constituinte originário deu tanta
importância ao Tribunal de Contas que os integrantes
daquela Corte receberam as mesmas garantias,
prerrogativas, vencimentos e vantagens dos membros do
Tribunal de Justiça.

Senhores, prestem atenção, o Ministério Público,
órgão igualmente especial e autônomo, com funções das
mais relevantes no estado democrático de direito, pode ter
seu Procurador-chefe destituído por deliberação da maioria
absoluta do Poder Legislativo, como estabelece a
Constituição Federal no § 4º do artigo 128.

Nem isso a Constituição nos permitiu fazer em
relação ao Tribunal de Contas! Não é esta uma prova
definitiva da autonomia dada àquela Corte pela Carta
Federal?

O artigo 103 de nossa Constituição Estadual
confirma a competência do Tribunal de Justiça na iniciativa
da Lei de Organização Judiciária. Analisando o artigo
citado, em conjunto com o artigo 75, que dispõe “a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas disporá sobre a sua
organização” e, combinado com o parágrafo único do artigo
68 que dispõe, dentre outras, as leis do sistema financeiro e
do sistema tributário estadual; a Lei de Organização
Judiciária; o Estatuto e Lei Orgânica do Ministério Público
e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, como leis
complementares e de caráter estrutural, podemos dizer que
todas as alterações de leis de caráter estrutural são de
iniciativa do poder vinculado ou dos dois órgãos em regime
especial (Ministério Público e Tribunal de Contas).

O Tribunal, portanto, é considerado como órgão
autônomo, no contexto dos Poderes da República, uma vez
que lhe foram asseguradas as atribuições de autogoverno
próprias dos tribunais integrantes do Poder Judiciário.

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, pela minha vivência junto àquela
Corte de contas me sinto no dever de prestar estes
esclarecimentos, para que a comunidade capixaba entenda
que o Poder Legislativo não poderia, novamente, incorrer
em erro tão gritante como seria dispor sobre o
funcionamento interno do órgão de controle externo do
Estado. A responsabilidade da Assembléia Legislativa é de
indicar bons membros para aquele Órgão. Isso é uma
obrigação desta Casa de Leis, em três quintos do Tribunal.

Em minha passagem pela direção do Tribunal de
Contas tive a oportunidade de promover mudanças
profundas na forma de agir daquele Órgão, quando
passamos de Órgão meramente punitivo para um Órgão
consultivo, que possibilitasse a boa execução dos gastos
públicos. Tirei nossas chefias dos gabinetes e, por seis anos
consecutivos, percorremos todo este estado, orientando as
prefeituras e câmaras municipais para o seu dia a dia.
Fomos pioneiros em todo o País na regulamentação dos
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procedimentos decorrentes da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mas, principalmente, em nossa gestão os servidores
do Tribunal passaram por um amplo programa de
valorização profissional, sendo treinados e qualificados.

Se o modelo estrutural sob a forma de Tribunais
de Contas, se as funções e o valor das suas decisões forem
compreendidos, poderão ser aperfeiçoados.

O combate à corrupção somente é eficaz se
resultar no resgate da função de punir, no profissionalismo
do serviço público, na justa e adequada remuneração dos
seus agentes públicos e controladores. É, portanto, dever da
sociedade e vetor direto do amadurecimento de um povo.

Nesse rumo, a Instituição Tribunal de Contas
também caminha e precisa de crítica construtiva da
sociedade e dos seus segmentos organizados que devem
também reconhecer os progressos havidos.

O direito presume que todos leiam o Diário
Oficial. É justo exigir-se dos críticos que se dediquem mais
a conhecer e que tenham a permanente compreensão de que
o trabalho de demolidores não edificará o País.

Muito obrigada! (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, passa-
se à fase dos Oradores Inscritos.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson
Vaillant. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Délio
Iglesias. (Pausa)

Estando S.Ex.ª em representação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Gilson Gomes. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Marcelo
Santos.

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as.
Deputadas, assomamos à tribuna desta Casa para mais uma
vez trazer uma discussão a esta Casa, ao Poder Legislativo:
o desenvolvimento econômico do Estado do Espirito Santo.

O Colégio de Líderes teve uma reunião com o Sr.
Governador Paulo Hartung e S. Exa. falava sobre os
investimentos privados no Espirito Santo e também sobre a
sua ida a Brasília para pleitear ações do Governo Federal
devidas ao Estado, ações essas prometidas desde o início do
Governo Lula mas até então paralisadas. Um exemplo
clássico disso é a paralisação da duplicação da BR 101, que
corta Cariacica e Serra, BR essa que compromete
principalmente o desenvolvimento desses dois municípios,
o de Cariacica e o da Serra, Sra. Deputada Sueli Vidigal, Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira e demais Srs. Deputados que
têm como base eleitoral naqueles municípios.

Um Estado, para se tornar economicamente
desenvolvido, precisa ter infra-estrutura: rodovias, ferrovias
e portos que são indispensáveis para o seu crescimento.

No Espirito Santo, parte dessa infra-estrutura
existente está defasada em pelo menos quarenta anos. É o
caso das rodovias federais. As ferrovias, que tiveram um
papel importante na era JK e hoje estão privatizadas,
carecem de investimentos públicos e privados para não
continuarem sendo operadas com exclusividade. Já os
portos, que são a nossa maior fonte de riqueza, não têm tido
a devida atenção por parte do governo federal, Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira. O resultado é que eles carecem de

obras e melhorias, como dragagem, construção de áreas
retroportuárias, aparelhamento e recursos para o incremento
de suas atividades com vistas ao crescimento da
arrecadação.

Portos como o de Santos, em São Paulo, e o de
Sepetiba, no Rio de Janeiro, têm recebido verbas
federais, ficando numa situação privilegiada em
relação aos nossos portos e terminais, o que resulta
numa competição desigual.

Mas, felizmente o Espirito Santo tem uma
característica que o diferencia dos demais estados da
Federação. Somos um estado vocacionado para a prestação
de serviços e para o comércio internacional. Graças a isso
crescemos ao longo dos últimos anos acima da média
nacional, praticamente sem a participação do Estado como
indutor do desenvolvimento. Isso por si só nos remete a
pensar numa possível estadualização do porto, uma vez que
o Estado tem uma vocação invejável e tem perdido
importantes espaços simplesmente pelo fato de não contar
com uma política direcionada para o desenvolvimento das
atividades portuárias e nem tampouco para abrigar em seus
berços a prospecção do petróleo.

O cais comercial de Vitória, por exemplo, hoje
opera apenas açúcar e celulose. Conseqüentemente, a falta
de projetos mais ousados e a exclusão dos nossos portos e
terminais da rota das grandes empresas e suas operações
nos obriga a achar uma saída urgente que resulte no
incremento da atividade econômica.

A atividade portuária, para citar um exemplo, Sr.
Deputado Heraldo Musso, oferece à arrecadação capixaba
mais de cinqüenta por cento, e ela precisa ser vista com
outros olhos porque oferece também aos cofres da União
recursos invejáveis oferecidos pela operação da atividade
portuária nos portos capixabas.

Já temos exemplos de estadualização como a do
Porto de Paranaguá. Se corrigimos os problemas aqui
detectados e os de lá já encontrados, teremos um porto
economicamente viável e acima de tudo competitivo.

Com a administração nas mãos do Estado
poderemos promover as ações e parcerias necessárias ao
seu crescimento, seguindo os passos dos portos europeus,
praticamente todos municipalizados, que acabaram se
tornando ícones do desenvolvimento. Lá a comunidade
participa ativamente.

Citaremos um exemplo do que acontece quando a
comunidade não participa. O navio Victory 8B ficou
atracado nos dolfins do Cais de Capuaba por mais de dois
anos, impedindo dessa forma que receitas entrassem nos
cofres públicos estadual e municipais, e a comunidade, sem
saber realmente a importância da atividade portuária devido
a não divulgação pelo próprio porto, “ficou a ver navios”. O
navio Victory 8B foi afundado e perdemos uma receita de
dois anos.

Infelizmente o Porto de Vitória ainda não está
estadualizado. Enquanto isso não acontece, ele não pode ter
suas atividades paralisadas ou penalizadas. Assim o Estado,
que tem entre suas atribuições a função arrecadadora,
precisa se preparar para a indústria do petróleo, que vem
atraindo novas empresas e prestação de serviços, gerando
empregos e acarretando um visível aumento de circulação
de carros pelas nossas cidades. Nessa linha, é preciso
repensar a criação da Região Metropolitana como
instrumento organizador desse processo de expansão,
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proporcionando a otimização dos serviços públicos
principalmente nas áreas de saúde, segurança pública e
educação.

Esse trabalho é essencial para que não haja uma
concentração desmedida de investimentos e aglomeração de
empresas, constituindo-se também num importante fator de
determinação do IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano.

Cabe ressaltar que por não se ter planejado nem
sócio nem economicamente, Macaé, no Estado do Rio de
Janeiro, amargou situações lastimáveis com o advindo do
porto, elo de ligação com as plataformas de exploração de
petróleo na região. A cidade teve o custo de vida elevado,
crescendo desordenadamente e comprometendo a prestação
de serviços públicos.

Para se ter uma idéia, o “boom” do petróleo em
Macaé gerou o aumento da arrecadação municipal em
2.700%. Infelizmente, aumentou-se a arrecadação mas o
Índice de Desenvolvimento Humano caiu absurdamente.
Ou seja, não existiu um planejamento para que o “boom”
do petróleo e a prospecção do mesmo tivessem um
crescimento ordenado, fazendo com que os investimentos
oriundos dos royalties do petróleo fossem aplicados em
coisas indevidas, carecendo assim a população de
investimentos públicos e uma demanda aumentada em
função de um número de habitantes, aumentado
assustadoramente naquele município.

O petróleo, que é uma importante alavanca no
processo de geração de emprego e renda, traz em seu bojo o
desenvolvimento, que precisa ser ordenado. A criação da
Região Metropolitana, se bem projetada, fará com que o
Espírito Santo seja o Estado com maior capacidade de
atração de investimentos do País.

Temos a segunda maior reserva de petróleo da
Federação e importantes peculiaridades, como o maior
complexo retroportuário alfandegado do Brasil, e esse
complexo portuário alfandegado está situado em Cariacica.
Esse município, em parceria com a iniciativa privada,
capitaneando essas ações com o prefeito de Cariacica, Sr.
Aloísio Santos, oferece atrativos para que empresas
prestadoras de serviços voltadas para a área de comércio
internacional tenham sede naquele município, trazendo
assim geração de emprego e renda e conforto para seus
habitantes.

Por intermédio de uma parceria com o Governo
do Estado, com o Prefeito Aloísio Santos e com este
Deputado, conseguimos levar para Cariacica a maior
fábrica, que construirá a expansão de caldeiraria da CST, o
que gerará seis mil novos postos de trabalho no Município
de Cariacica. Hoje foi-nos entregue o contrato social
transferindo a sede daquela empresa para o município.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, nosso boa-tarde aos funcionários da Casa, aos
profissionais de imprensa e a todos que nos ouvem.

Temos acompanhado com especial apreensão as
ocorrências policiais da favela da Rocinha, no Rio de
Janeiro. O que temos visto é um quadro lamentável de

embate entre policiais e traficantes numa área em que a
população fica a mercê daquela guerra maldita.

Estamos sendo telespectadores de um filme em
que os mocinhos representados pelos policiais civis e
militares, os agentes da Segurança Pública,
responsabilidade do Governo do Estado, enfrentam um
inimigo mais poderoso, e, ao que demonstra, melhor
aparelhado para aquela batalha.

Podemos ver em um dos quadros daquele filme
seis policiais subindo o morro da Rocinha de forma pouco
apropriada àquela ação. Dos seis, apenas um possuía colete
à prova de balas. Pudemos ver também uma população
vivendo o desespero daqueles momentos tenebrosos de
tiroteios noturnos.

Todos nós que acompanhamos aquele episódio
pela televisão vimos um menor em pleno desespero com o
risco a que estava submetido a sua família. Uma mulher não
pôde ser socorrida em tempo hábil e deu à luz a seu bebê
numa ambulância do Corpo de Bombeiros, que apareceu na
última hora. Não houve socorro porque os bandidos não
permitiram. A mulher precisou sair caminhando pela favela
porque a polícia ficou impedida de socorrê-los. Um cidadão
morreu na varanda de sua casa por uma bala perdida. É
desconfortável ficarmos assistindo a tudo como se fosse um
fato isolado.

Não se iludam. Alguns devem estar pensando que
felizmente tudo está acontecendo no Rio de Janeiro e que
não nos afeta, ou não temos que nos preocupar com os
fatos. Ledo engano. O que estamos vendo hoje lá pode ser o
que veremos em breve na Grande Vitória, onde os
tentáculos da marginalidade já se estendem com muita
arrogância. É preciso, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
ampliarmos nossa visão para tamanho problema.

Temos também nossos problemas com o tráfico
de drogas, que está se avolumando rapidamente em alguns
morros da Capital e bairros da periferia. Na planície da
grande Terra Vermelha, na nossa querida cidade de Vila
Velha, os traficantes já se sentem no direito de ditar
normas, de impor a lei do recolher e de atacar policiais, Sr.
Deputado Heraldo Musso.

Uma vez mais estamos voltando a este assunto
porque não podemos esperar que a nossa situação chegue à
mesma do Rio de Janeiro. Queremos alertar os setores de
Inteligência das polícias em nosso Estado para que atuem
efetivamente nessa frente, impedindo que os traficantes
tomem conta da Grande Vitória. Temos visto o grande
esforço do Governo do Estado e da Secretaria de
Segurança, que vêm de fato minimizando os problemas,
mas precisamos conhecer um plano sistemático de combate
ao pequeno e grande tráfico na Grande Vitória.

Voltamos a perguntar: que tipo de trabalho está
sendo feito para minimizar a ação do tráfico em nosso
Estado? Qual o tipo de entrosamento entre as polícias
federal e civil, por intermédio da Delegacia de Tóxico e
Entorpecentes, e do setor de Inteligência da Polícia Militar?
É muito mais prudente evitar que remediar. Sabemos disso.
O que nos incomoda é saber que mesmo assim estamos
esperando o mal se alastrar para combatê-lo de forma
efetiva.

Srs. Deputados, não podemos ficar de braços
cruzados diante dos fatos. Não queremos lamentar, no
futuro, uma situação incontrolável simplesmente porque
estamos sendo omissos, negligentes, acomodados e até
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coniventes com essa situação. Sempre que há uma efetiva
ação no Rio de Janeiro para se combater o tráfico de drogas,
o Espírito Santo serve como refúgio para essa casta de
bandidos que encontra aqui ambiente favorável e acolhedor.

Convidamos todos os Deputados a ampliarem
suas preocupações com esses fatos e juntos buscarmos fazer
algo de efetivo, trabalharmos em parceria com a Secretaria
de Segurança mais efetivamente para que possamos
diminuir drasticamente essa questão. Com essa postura,
buscando anteciparmo-nos ao agigantamento do problema,
evitaremos que no afogadilho e desespero de situações
como aquelas surjam idéias estapafúrdias de construirmos
muros separando as favelas dos bairros nobres e outros
besteróis comuns aos tecnocratas de última hora, filósofos
do caos e sociólogos do infortúnio.

Por mais que o crime organizado, onde se
encastelam os marginais do colarinho branco, esteja
implantado em nosso Estado, precisamos manter acesas as
expectativas de que chegaremos a dias melhores. Antes que
os marginais tomem suas armas e invadam todos os nossos
espaços, lutemos juntos, implantando no Espírito Santo
medidas que não nos permitam chegar ao caos.

Queremos ressaltar que o Governo do Estado vem
trabalhando de forma sistemática nessa questão, junto com
o Secretário de Segurança, que vem desenvolvendo um
bom trabalho. Mas precisamos agir com mais força no
combate ao tráfico de drogas.

Fomos à região de Terra Vermelha – não
citaremos a denominação evangélica – e havia quatro mil
pessoas reunidas. Cerca de trinta por cento das pessoas que
estavam nessa reunião eram crianças. Naquele domingo, de
18h às 19h, elas poderiam estar nas ruas, mas estavam
sentadas, assistindo ao culto. Quatro mil pessoas. Portanto,
parabenizamos essa entidade, pois vimos o trabalho social
que realiza. Ficou claro que para ela em primeiro lugar está
o trabalho social. E chamamos atenção para esse fato
porque é um dever de todos nós.

Complementando as palavras do Sr. Deputado
Marcelo Santos, nos últimos vinte anos essa é a primeira
vez que um prefeito termina o mandado, no caso o Sr.
Aloísio Santos. S.Ex.ª é um prefeito que vem investindo em
saneamento, conseguiu equilibrar a máquina administrativa,
tem proporcionado melhores condições de vida ao povo de
Cariacica. Com certeza S.Ex.ª conta com o apoio do
Governo do Estado que, como nos demais municípios, tem
dado total apoio, pois é um Governador de todos.

É de suma importância V.Exª estar nesta Casa ,
Sr. Deputado Marcelo Santos, fazendo o elo de ligação
entre o Governo do Estado e o Município de Cariacica.
Parabenizamos o prefeito Aloísio Santos na pessoa de
V.Exª, desejando que Cariacica continue seguindo no rumo
certo. (Muito bem!)

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

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Helder
Salomão.

O SR. HELDER SALOMÃO - (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. Deputados,
povo capixaba que nos acompanha pela TV Assembléia e
pela TVE, hoje, pela manhã, no Auditório 1 desta Casa,

realizamos uma audiência pública para discutir os
problemas relativos à educação pública no Estado do
Espírito Santo.

Essa audiência pública foi realizada pela
Comissão de Educação e Cultura da Assembléia
Legislativa, que tem como presidente o Sr. Deputado
Cláudio Thiago - ouvindo atentamente o nosso
pronunciamento - e da qual somos vice-presidente.

Contamos com as presenças do Secretário de
Estado da Educação, Sr. José Eugênio Vieira; da
Subsecretária Elisa Bartolozzi; do Presidente da Assopaes,
Sr. Gelson Araújo e o Sr. Odilon Lima, Diretor do
Sindiupes. Também se fizeram presentes naquela audiência
pública os Promotores, representando o Ministério Público,
Dr. Luiz Antônio e Dra. Patrícia Calmon. Tivemos mais de
uma centena de professores, pais, alunos, representantes da
comunidade escolar. Pudemos discutir às mudanças que
estão sendo promovidas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Aquela audiência pública teve uma importância
muito grande neste momento em que estamos vivendo,
porque a educação pública no Estado do Espírito Santo
passa por algumas mudanças que foram introduzidas neste
ano de 2004, através de iniciativas e de portarias editadas
pela Secretaria de Estado de Educação. Há algumas
reclamações, algumas angústias e algumas reivindicações
por parte do Sindicato, dos representantes dos pais de
alunos e também dos estudantes.

Ouvimos o Secretário de Estado da Educação, Sr.
José Eugênio Vieira; a Subsecretária, Elisa Bartolozzi; o
Ministério Público, através do Dr. Luiz Antônio; o
representante do Sindiupes e da Assopaes.

A conclusão daquela audiência pública, é que de
fato existem problemas que só serão solucionados à medida
em que estivermos o envolvimento de toda a comunidade
escolar no processo educacional. É impossível a resolução
dos problemas educacionais senão envolvermos
efetivamente a sociedade na defesa e na construção de uma
escola pública de qualidade para todos.

Vários pontos foram debatidos na manhã de hoje.
Começamos a audiência pública às 11h e terminamos às
14h15min. Todos ficamos sem almoço, mas pudemos,
nesse período de mais de três horas, aprofundar muitas
questões.

Temos a certeza de que esse debate contribuirá
para estabelecermos um diálogo permanente entre a Sedu e
o magistério. E mais que isso, para promovermos mudanças
que serão necessárias para melhorar a qualidade do ensino
que o nosso filho, o filho do povo capixaba recebe nas
nossas escolas públicas.

Um ponto que destacamos do debate realizado
hoje pela manhã é a gestão democrática. Foi cobrado do
Secretário de Estado da Educação que agilize o processo de
implantação da gestão democrática na rede pública
estadual, garantindo assim o fim do autoritarismo nas
escolas públicas da rede estadual, sem contar que com isso
podemos garantir uma melhor qualidade na educação
pública no Espírito Santo.

Destacamos, também, a valorização dos
profissionais da educação pública no Estado do Espírito
Santo. E valorização pode ser feita de várias maneiras. Mas
é importante dizer, que não é possível valorizar os
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profissionais da Educação sem melhores salários e sem
formação permanente em serviço.

Sr. Deputado Gilson Amaro, o profissional da
educação, o trabalhador da educação, o professor e a
professora precisam perceber um bom salário, mas
precisam ter formação permanente para atualizar os seus
conhecimentos e para melhorar o nível de ensino das nossas
escolas.

Um terceiro ponto ainda foi debatido no dia de
hoje, queremos dizer que esse talvez seja um dos pontos
mais importantes - não o mais importante - que é o
concurso público para o magistério público estadual.

E dissemos isso na presença do Secretário de
Estado da Educação e de mais de uma centena de pessoas
hoje, no final da audiência pública, no início da tarde. É
impossível pensar em melhoria na qualidade do ensino no
Espírito Santo se, dentre outras, não realizarmos um
concurso público para diminuir esse número excessivo de
professores e professoras contratados em designação
temporária. Hoje temos uma média de trinta mil professores
e professoras na rede pública estadual. E um terço desses
professores, são professores contratados em designação
temporária.

E podemos falar de cadeira, porque somos
professor da rede pública há dezessete anos. Lembramos
que em apenas um ano, na escola em que trabalhamos há
dezessete anos, tivemos duas turmas de 1º ano que tiveram
numa mesma disciplina nove professores. Eles começaram
com um professor no início do ano, quando terminaram o
ano, no final de dezembro, passaram por nove professores
na mesma disciplina. É impossível você garantir ensino de
qualidade desta maneira!

Certamente isso continua acontecendo, porque os
DTs não têm nenhuma valorização e nenhuma estabilidade.
O que acontece com os DTs, aqueles que têm o emprego
temporário? Eles começam a trabalhar nas escolas, às vezes
surge uma oportunidade melhor e abandona a sala de aula.
E não culpamos os professores que fazem isso.

Então, queremos reiterar a posição que
defendemos hoje pela manhã diante do Secretário de Estado
da Educação. Uma das principais atitudes do Governo no
próximo período é instituir concurso público. Temos que ter
concurso público para o magistério, se não haverá melhoria
na qualidade do ensino. Pode melhorar o salário, que é
necessário; pode até ter formação, agora se não tiver
estabilidade, se não conseguirmos evitar essa grande
rotatividade que há hoje nas salas de aula, simplesmente
vamos atrasar o processo educacional no Espírito Santo
que, infelizmente, nos últimos anos não tem sido levado a
sério.

Lembramos, Sr.ª. Deputada Mariazinha Vellozo
Lucas, que ontem votamos neste Poder rejeitando as contas
do ex-Governador José Ignácio Ferreira de 2002. Mas já
rejeitamos no ano passado as contas de 2001 e de 2000,
dentre outras coisas, porque o ex-Governador desviou
recursos da Educação para outras áreas. Deus sabe para
onde!

Concluímos, Sr. Presidente, dizendo que foi uma
audiência pública importante e queremos que ela dê frutos.
Queremos que a Secretaria analise as posições defendidas
pela categoria, pelo magistério, pelos pais, pelos alunos e,
também, que possamos avançar rumo a uma educação
pública de melhor qualidade no nosso Estado, porque sem

educação nenhum Estado poderá dizer que está se
desenvolvendo. Ou melhor, desenvolvimento é sinônimo de
educação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
- Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Fátima Couzi.

A SRª. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da
oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as
Deputadas, hoje é um dia muito feliz para nós, porque há
mais ou menos quatro anos vimos lutando junto com os
moradores da Atlântica Ville, um conjunto habitacional,
situado próximo ao bairro Jardim Camburi, aliás, não só os
moradores do conjunto habitacional Atlântica Ville, como
também mutuários da Cohab do Município de Muniz
Freire, mutuários do Edifício Monterey, do Condomínio
Vilage de Camburi, entre outros. Juntando todos o total é de
aproximadamente dois mil e oitocentos mutuários da
Cohab.

Há quatro anos fazemos reuniões na Cohab,
dentro do conjunto habitacional Atlântica Ville, na Caixa
Econômica Federal, no Governo do Estado, indo e vindo,
documentos para lá e para cá. Nas reuniões tratamos sobre a
Lei nº 10.150 que concede anistia de até cem por cento da
dívida ainda existente nos contratos assinados antes de
1.987. Aproximadamente dois mil e oitocentos mutuários
poderão ser beneficiados com a liquidação baseada nos
critérios da Lei nº 10.150, contratos esses firmados até 1987
e que têm a cobertura do Fundo de Compensação das
Variações Salariais.

Criamos há três anos, junto com os moradores do
Atlântica Ville, uma comissão que estava interessada em
resolver essas questões a que os moradores têm direito.
Naquela oportunidade tivemos uma reunião com o
Presidente da Cohab, Dr. Antônio Carlos Rodrigues
Oliveira, que nos informou que a Cohab estava sendo
adquirida pela Caixa Econômica Federal. A Caixa
Econômica Federal, por sua vez, informou-nos que existia
um setor chamado EMGEA, Empresa Gestora de Ativos,
que passaria a ter a responsabilidade sobre essa situação.
Essa empresa, relativamente à carteira de créditos da
Cohab, visava a subsidiar a equipe técnica no exame de
recompra ou não desses imóveis.

Graças a Deus, hoje, mediante um fax recebido da
Caixa Econômica Federal, tivemos a feliz notícia de que a
partir de janeiro de 2.004 esses créditos passaram a ser
administrados pela Caixa Econômica Federal, tendo
avançado as negociações com representantes do Governo
Estadual quanto à anuência estando em fase final de ajustes
entre a Caixa Econômica Federal e a Cohab Espírito Santo,
para dar início à campanha de liquidação esperada, quando
os mutuários abrangidos pela medida serão chamados a
anuir para liquidação de seus contratos.

Sr. Presidente, esse é o anseio dos mutuários há
muito tempo, ou seja, é uma luta muito grande dos
mutuários e desta Deputada que vos fala, junto à Caixa
Econômica Federal e agora junto à EMGEA e Cohab.
Finalmente os estudos foram concluídos.

A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2.000,
regulamentou as condições que estavam inseridas na
Medida Provisória nº 1981/51 de 27 de setembro de 2000.
O que isso significa? Significa que todos os contratos
financiados até 31 de dezembro de 1.987 terão cem por
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cento de descontos a partir dessa chamada que a Caixa
Econômica irá fazer através dos meios de comunicação a
todos os mutuários que estão dentro desse critério
estabelecido na já citada lei. Todos os contratos que foram
firmados até 1.987 e que têm a cobertura do Fundo de
Compensação de Variações Salariais serão beneficiados por
essa Lei.

E a Caixa Econômica Federal nos informou nesta
tarde que dentro em breve todos esses contratos serão
liquidados. Até revendo os nossos arquivos encontramos
uma correspondência datada de 15 de outubro de 2.002 de
uma pessoa por nome de Antonio Roberto Stel, que mora
no Edifício Monterey, em Jardim Camburi, já naquela
oportunidade nos parabenizava pela nossa luta em prol da
questão dos mutuários do conjunto Atlântica Ville.

Hoje, com esse fax que a Caixa Econômica nos
passou e com a anuência da EMGEA, ficou definitivamente
resolvido o problema desses mutuários pois a partir de
agora todos eles terão a liquidação esperada com desconto
de cem por cento em seus contratos.

Essa notícia é muito boa pois foi feita justiça com
os mutuários do conjunto Atlântica Ville. Aqueles
moradores esperaram mais de quatro anos por essa notícia.
Lutaram junto à Associação de Moradores a Sr.ª Lígia
Pimenta e outros moradores não só do condomínio
Atlântica Ville, mas de outros condomínios que serão
beneficiados com a Lei 10.150 de 21/12/2.000 e só agora
esses mutuários serão beneficiados.

Sabendo que a TV Assembléia tem uma audiência
muito grande gostaríamos de informar aos telespectadores
interessados os números do telefone do nosso gabinete para
que as pessoas que estão nos assistindo possam obter
maiores informações sobre a questão da Caixa Econômica
Federal estar chamando para liquidação dos seus contratos
dentro em breve. O nosso telefone é 3382-3551. Estaremos
à disposição dos mutuários não só do condomínio Atlântica
Ville, mas de outros condomínios também que eram da
Cohab e que, por força de instrumento contratual de
aquisição de ativos e de outras avenças, foram a partir
daquela oportunidade adquiridos pela Caixa Econômica
Federal; e a partir daí começou a fazer um “pente fino” em
todos os contratos chegando-se à conclusão de que dois mil
e oitocentos mutuários no Estado do Espírito Santo serão
beneficiados com essa lei que demorou um pouco, mas
graças a Deus está trazendo boas novas.

Para finalizar o nosso pronunciamento repetimos
o nosso telefone para que as pessoas possam entrar em
contato conosco: 3382-3551. Estamos à disposição de todos
os moradores do condomínio Atlântica Ville e dos demais
que teriam anteriormente os seus contratos com a Cohab e
agora foram adquiridos pela Caixa Econômica Federal.
(Muito bem!)

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

O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão do
orador) – Sr. presidente, Srs. Deputados e Sr.as Deputadas,
queremos registrar, nesta Casa, o falecimento do Sr. Hélio
Braga, ocorrido hoje no Município de Santa Teresa. Não
poderíamos deixar de falar sobre essa pessoa que foi
Secretário de Finanças da Prefeitura de Santa Teresa por

mais de vinte e cinco anos, onde exerceu sua função com
lealdade, ética e honestidade.

No período em que exerceu a função de
Secretário da Fazenda no Município de Santa Teresa em
1968, fez com que o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, publicasse uma nota no jornal “A Gazeta”
dizendo que Santa Teresa era um dos únicos municípios do
Estado que nunca teve problema com suas contas.

O Sr. Hélio Braga foi uma pessoa que prestou
relevantes serviços ao Município de Santa Teresa, ao qual
dedicou sua vida até a aposentadoria, morando sempre
numa simples casa, e humildemente conseguiu formar sua
única filha.

A perda do Sr. Hélio Braga nos deixou muito
triste, porque quando fomos prefeito daquela cidade, ainda
tivemos o prazer de tê-lo conosco, nos ajudando a acertar as
finanças do Município de Santa Teresa.

Portanto, deixamos registrado nos Anais desta
Casa de Leis, nossos sentimentos à família do Sr. Hélio
Braga. É importante quando podemos falar de um homem
público por quem passaram tantos recursos financeiros,
tanto dinheiro e que jamais lesou ou ajudou a lesar os cofres
públicos daquele município.

Estamos preparados para as reuniões do comitê da
CIPE Rio Doce interestadual, na Presidência do Sr.
Deputado Paulo Foletto, coordenação do Sr. Deputado
Gilson Amaro e vice-presidência do Sr. Deputado Marcos
Passos, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que
serão realizadas em Colatina, dias 15 e 16, onde estarão
presente o Presidente do Comitê, Sr. Domingos Fassarela; o
Prefeito de Governador Valadares e o vice-presidente
Guerino Balestrassi, Prefeito de Colatina.

Neste encontro em Colatina a CIPE Rio Doce
estará presente com todos os seus integrantes parlamentares
mineiro, cinco deputados federais de Minas Gerais e o
Senador, Sr. Eduardo de Azeredo, onde haverá uma
tremenda preocupação com a recuperação da Bacia do Rio
Doce.

Ficamos felizes porque esse trabalho foi realizado
pelos assessores da nossa comissão, e do apoio recebido
pelo Presidente da Mesa Diretora desta Casa, Sr. Deputado
Claudio Vereza, que reconhece o trabalho desta Comissão e
que levamos para todas as micro bacias, até mesmo em
Regência quando fizeram a inspeção Álvaro Aguirre que,
para nós, foi uma surpresa. Mais um teresense já faz parte
em defesa do Meio Ambiente, por muitos anos, como o Sr.
Álvaro Aguirre que foi quem fez com que existisse hoje a
reserva do Município de Sooretama.

Agora, no Município de Colatina, na reunião no
dia dezesseis, onde estarão presentes cinco Deputados
Federais do Estado de Minas Gerais, um Senador mineiro,
cinco Deputados Estaduais presentes conosco e os
Deputados Estaduais e Federais do Estado do Espírito
Santo. Todos reunidos e debatendo sobre recursos
financeiros para a recuperação, de fato, e oferecer ao nosso
Rio Doce uma qualidade de água satisfatória para o povo
que mora às suas margens, algo em torno de três milhões e
oitocentos pessoas.

Com certeza, esse encontro no Município de Colatina
fará com que, o Ministério do Meio Ambiente que se
fará presente nessa reunião, através do seu
representante, Sr. Rodrigo Flecha fique, atentamente,
acompanhando conosco todos os nossos encontros e
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que já temos coisas concretas para que enviemos e
conseguirmos do Governo Federal, do Ministério do
Meio Ambiente, os recursos necessários para que
façamos, de fato, o saneamento dessa cidade que polui
o Rio Doce.

Não poderíamos deixar de falar, como é
importante vermos toda a sociedade empenhada em favor
da recuperação de nossas nascentes, dos nossos mananciais.

Sr. Deputado Paulo Foletto, com certeza, V. Ex.a
pode estar certo de que: a comissão na qual trabalhamos,
registrado nos Anais desta Casa, daqui a quinze anos,
teremos um resultado positivo e nos orgulhamos do que
fazemos hoje.

Sabemos que não é um trabalho de resultados a
curto prazo. Mas estamos trabalhando e mostrando os
caminhos até de aplicações dos recursos para que não tenha
recursos de quinhentos mil para uma cidade, duzentos mil
para outra.

Queremos que os recursos venham da maneira
que realizamos as obras em torno de uma cidade e assim,
uma por uma.

O Sr. Paulo Foletto - Queremos acrescentar que,
como citamos ontem, o grupo de espanhóis está descendo o
Vale do Rio Doce. Hoje, estão em Itabira, amanhã em
Ipatinga, depois de amanhã estarão no Município de
Colatina e, por nossa sorte, essa agenda que foi montada
junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a
UFES calhou de coincidir com a agenda do comitê. Eles
estarão na reunião do comitê e darão testemunho,
depoimento do processo que vivenciaram lá, da experiência
positiva, no que podem contribuir para nós. À noite, estarão
aqui no auditório um ou dois fazendo o trabalho. Junto com
isso, temos uma fiscalização preventiva integrada entre os
CREAS, o CREA do Estado de Minas Gerais e o do Estado
do Espírito Santo; que farão um trabalho em conjunto, de
fiscalização para a liberação das obras que estiverem às
margens do rio, tudo que envolver a Bacia Rio Doce. O
CREA assumirá um compromisso de fiscalizar sempre, no
sentido de estar preservando o meio ambiente e
contribuindo para a melhoria na quantidade e na qualidade
das águas para que possamos atingir o objetivo do
desenvolvimento sustentável.

O SR. GILSON AMARO – Este é o trabalho
que temos debatido e que já chegou ao CREA, que se
posicionou favorável às nossas idéias, aos nossos debates e
às nossas reuniões. Esse é motivo de muita satisfação.

Informamos que participamos de muitas reuniões
com técnicos espanhóis, da região da Catalunha, quando da
elaboração de um projeto de turismo para o Estado do
Espírito Santo, entre 1994 e 1995. Participamos da
exposição de um projeto feita por esses técnicos, de quem
sabemos a competência, porque a Catalunha é uma das
regiões que mais recebe turistas no mundo e que sobrevive
somente do turismo.

Ouvimos os debates naquela época como Prefeito
Municipal de Santa Teresa, observando os benefícios de se
preservar a natureza, preservar as nossas florestas. Isso nos
deixa muito feliz.

Deixamos aqui o convite aos nobres Deputados,
que pertencem à comissão, não somente nós e o Sr.
Deputado Paulo Foletto, para participarem desse processo

em Colatina, que contará com a presença de cinco
parlamentares mineiros e três capixabas. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO TOSE) –
Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Brice Bragato.

A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão da
oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. Deputados,
assomamos a esta tribuna para falar de dois assuntos. O
primeiro deles é sobre um arquivo relacionado ao IBGE,
por nós pesquisado na internet, com o título: “ES é o
terceiro Estado mais violento do país”.

O Estado do Espírito Santo só perde em violência
para os Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro. Esses
dados são do IBGE. Atrás do Espírito Santo, logo em
seguida, em quarto lugar em violência, vem São Paulo.

No artigo se fala em um registro de aumento de
violência de 1980 a 2000, no Brasil. Cresceu cento e trinta
por cento o índice de violência no País em vinte anos. O
que era de onze vírgula sete por cada cem mil habitantes,
passou para vinte e sete por cem mil habitantes. Esse é o
critério adotado para calcular o índice de violência. É a base
de vítimas por cem mil habitantes.

A taxa de homicídios entre os homens cresceu
cento e trinta e quatro por cento no mesmo período. Em
1980, vinte e um vírgula dois a cada cem mil homens
morriam assassinados; em 2000, quarenta e nove vírgula
sete homens por cem mil foram assassinados. Os mais
afetados são os homens jovens de quinze a vinte e quatro
anos. Leia-se, crescimento do tráfico de drogas e o
envolvimento da juventude com o tráfico. Essa reflexão é
nossa; não está no artigo.

Em relação a 1991, cresceu em quarenta e seis por
cento a taxa de homicídio entre homens jovens.

Rio de Janeiro e Pernambuco são os Estados onde
a violência contra os jovens, contra o homem jovem é ainda
maior. No Rio de Janeiro, em 2000, havia duzentos e cinco
homicídios por cem mil homens de quinze a vinte e quatro
anos. Sendo que as mortes por arma de fogo representavam
oitenta e nove por cento. De 1991 para 2000, as mortes de
homens jovens por arma de fogo cresceram quarenta e
cinco por cento no Estado, passando de cento e vinte e
quatro por cem mil para cento e oitenta e um a cada cem
mil.

Dois milhões de mortes não naturais desde 1990.
O total de causas externas provocou no País cerca de dois
milhões de mortes em vinte anos, o equivalente à população
de Brasília. Estamos falando de mortes que são
conseqüências, além de homicídios, acidentes, suicídios e
outras causas não naturais.

As causas externas, em 2000, foram a segunda
maior causa de morte no País, quatorze vírgula cinco por
cento, junto com as neoplasias malignas, que são os casos
de câncer, quatorze vírgula nove por cento.

Os homicídios vêm aumentando enquanto
diminuem um pouco os índices de acidentes de trânsito.

A violência coloca em questão a capacidade dos
estabelecimentos de saúde oferecerem atendimento de
emergência gratuita às vítimas de agressão. Temos aqui um
breve apanhado das dificuldades que os hospitais
encontram para atender a essa demanda de mortes, de
acidentes não naturais provocados por arma de fogo,
trânsito. Isso não é novidade para ninguém. Está aqui ao
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nosso redor o nosso Hospital São Lucas, o nosso Hospital
Dório Silva a nos confirmar a cada momento o quanto é
difícil, porque a maioria dos hospitais que têm condição de
promover esse atendimento são particulares, sessenta e
cinco vírgula sete por cento.

O Sudeste concentra trinta e nove por cento de
estabelecimentos desse tipo. Enquanto quarenta e três por
cento da população do País vive no Sudeste.

E neste artigo estão pelo menos dois dos Estados
mais violentos do País. Então, concentramos a população,
concentramos a violência e desconcentramos o atendimento
de urgência em condições de dar conta desta demanda.

Esses dados sobre o índice de violência é porque
há um discurso de que o Espírito Santo hoje é o terceiro
melhor Estado para se viver e vai se tornar o melhor. Com
esse índice de terceiro lugar de violência, provavelmente,
não é o terceiro melhor para se viver e provavelmente não
se tornará o primeiro melhor Estado para se viver.

Então, é preciso enfrentar essa questão da
violência e da insegurança. Tema que também está a
desafiar todos nós que somos candidatos e candidatas às
eleições municipais deste ano de 2004. Quem não tiver uma
proposta clara para a segurança ficará devendo uma
resposta fundamental à população.

O outro aspecto é sobre a Comissão de
Humanização da Assistência Hospitalar do Hospital Dório
Silva. Esse programa de humanização também está sendo
implantado em todo o Estado, mas acreditamos que seja
mais avançado no Hospital Dório Silva.

É urgente a implantação desse programa, porque
não é fácil humanizar a vida, o momento de uma população
vítima de acidentes ou de outras causas que a levem a um
atendimento de urgência e emergência nos corredores dos
Hospitais São Lucas e Dório Silva. Como também não é
fácil para servidores estafados, trabalhando ajoelhados,
atendendo pacientes deitados em macas no chão, quando há
macas, prestar um serviço humanizado.

Mas também é preciso discutir a cultura da
humanização, pois muitas vezes não é prestada em outros
setores, em que o stress não é tão grande quanto na urgência
e emergência dos hospitais, porque a cultura do
atendimento ao público prestada pelos servidores não é a
cultura da humanização, os princípios não são
humanitários, não há uma formação desse servidor que lhe
permita incorporar o princípio da humanização como
condição sine qua non da sua prática de prestação de
serviço público.

No Hospital Dório Silva a Comissão de
Humanização da Assistência Hospitalar é formada por Ana
Maria Andrade Cortez, Dr.ª Maria Angélica A. Fonseca, a
assistente social Francilene Sales Figueiredo e a enfermeira
Cláudia, todas nossas conhecidas e algumas até colegas de
trabalho, de quando o Hospital Dório Silva começou.

“Um projeto para chamar de seu”, projeto de
humanização do atendimento no Hospital Dório Silva, que
inclui diversos outros projetos: “Bom dia, a casa é sua!”;
“Conheça o Dório Silva!”; “Parabéns pra você!”;
“Exposição de talentos do HDS”; “Lazer no Hospital”;
“Vamos Colorir a Pediatria!”; “Vida e Cidadania”;
“Hospital Amigo da Criança”; “Desejo Doar”, “Cuidando
do cuidador”; “Educação Continuada”; “Mexa-se! Seu
corpo pede movimento”. Esses programas tratam de

preparar os servidores para que tenham condições de prestar
uma assistência hospitalar humanizada.

Existe uma série de medidas que pretendem
colocar em prática para organizar e qualificar o atendimento
no pronto-socorro. Que bom que, em meio a tanto
desespero e a tão falada crise na saúde, existam pessoas
cuidando, acreditando e buscando implantar qualidade
nesse atendimento que é tão doloroso para quem precisa
buscá-lo nos hospitais públicos do nosso Estado.
Parabéns à Comissão de Humanização do Hospital Dório
Silva. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) –
Findo o tempo destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à

ORDEM DO DIA:

1. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 514/2003, do Deputado Helder
Salomão, instituindo a medalha de honra ao mérito ao
educador capixaba. Publicado no DPL de 15.02.2003.
Parecer oral da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade. Na Comissão de Educação o Deputado
Cláudio Thiago se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria, na sessão ordinária do dia 12.04.2004.
(COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MESA DIRETORA)

2. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 540/2003, do Deputado Carlos
Casteglione, estabelecendo requisitos para estabelecimentos
com atividades em serviços privados de saúde contratados
ou conveniados integrantes do SUS objetivando
proporcionarem informações aos usuários dos serviços de
saúde do Estado. Publicado no DPL de 18.12.2003. Parecer
oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade. Na
Comissão de Saúde, o Deputado Sérgio Borges se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria, na
sessão ordinária do dia 12.04.2004. (COMISSÕES DE
SAÚDE E DE FINANÇAS)

3. Discussão única, do Projeto de Lei nº 238/2003,
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de encaminhamento de dados para criação
de cadastro positivo de consumidores e dá outras
providências. Publicado no DPL de 14.08.2003. Pareceres
nºs. 232/2003, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade, com emenda; 006/2003, da Comissão
de Defesa do Consumidor; 015/2003, da Comissão de
Cidadania e 030/2003, da Comissão de Finanças, todos pela
aprovação, com emenda, publicados no DPL de 15.12.2003.
Existe emenda do autor do projeto, apresentada em
12.03.2004, a ser submetida ao apoiamento do plenário.

4. Discussão única, do Projeto de Lei nº 036/2003,
do Deputado Robson Vaillant, dispondo sobre o Livre
Acesso do Cidadão às Praias Capixabas. Publicado no DPL
de 1º.03.2003. Pareceres nºs. 114/2003, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade; 005/2003, da Comissão de
Cidadania e 008/2004, da Comissão de Finanças, ambos
pela aprovação, publicados no DPL de 24.03.2004.

5. Discussão única, do Projeto de Lei n.º 326/2003,
oriundo da Mensagem Governamental n.º 121/2003,
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revogando a Lei n.º 7.423/2002, que cria a Ouvidoria
Educacional, no âmbito da Secretaria de Estado da
Educação. Publicado no DPL de 1º.10.2003. Pareceres nºs.
386/2003, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade;
10/2003, da Comissão de Educação e 13/2004, da Comissão
de Finanças, todos pela aprovação, publicados no DPL de
26.03.2004.

6. Discussão única, do Projeto de Lei n.º 321/2003,
oriundo da Mensagem Governamental n.º 116/2003,
revogando a Lei n.º 7.416/2002, que autoriza o Poder
executivo incluir a rodovia que liga Santa Teresa a Santa
Leopoldina no Sistema Rodoviário Estadual. Publicado no
DPL de 1º.10.2003. Pareceres nºs. 298/2003, da Comissão
de Justiça, pela constitucionalidade e 07/2004, da Comissão
de Finanças, pela aprovação, publicados no DPL de
25.03.2004.

7. Discussão única, do Projeto de Lei nº 199/2003,
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de empresas que comercializam rochas
ornamentais de prestarem informações adequadas ao
consumidor final quanto a sua utilização. Publicado no DPL
de 03.07.2003. Pareceres nºs. 168/2003, da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade; 09/2003, da Comissão de
Defesa do Consumidor pela aprovação e 10/2004, da
Comissão de Finanças, pela rejeição, publicados no DPL de
24.03.2004.

8. Discussão única, do Projeto de Lei nº 79/2003,
do Deputado Geovani Silva e outros, obrigando a exibição
de filmes informativos nas sessões dos cinemas do Estado
do Espírito Santo, esclarecendo sobre as conseqüências do
uso de drogas e a importância do uso do preservativo.
Publicado no DPL de 15.05.2003. Pareceres nºs. 134/2003,
da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade; 35/2003,
da Comissão de Saúde e 11/2004, da Comissão de
Finanças, todos pela aprovação, publicados no DPL de
24.03.2004.

9. Discussão única, do Projeto de Lei nº 073/2003,
dos Deputados Robson Vaillant e Cláudio Thiago,
obrigando o Poder Executivo a publicar mensalmente no
Diário Oficial todas as receitas e despesas em tempo real
pela Internet. Publicado no DPL de 08.05.2003. Pareceres
nºs. 156/2003, da Comissão de Justiça, pela
constitucionalidade e 15/2004, da Comissão de Finanças,
pela rejeição, publicados no DPL de 31.03.2004.

10. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 305/2003,
do Deputado Euclério Sampaio, excluindo os templos das
igrejas evangélicas da obrigatoriedade da realização de
cerimônia religiosa de união entre pessoas do mesmo sexo.
Publicado no DPL de 24.09.2003. Parecer nº 12/2004, da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado
no DPL de 10.03.2004.

11. Discussão prévia, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 378/2003, do Deputado Euclério Sampaio,
que revoga o Decreto Legislativo nº 08, de 03 de julho de
2003. Publicado no DPL de 15.10.2003. Parecer nº
66/2004, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL de 31.03.2004.

12. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 461/2003, da Deputada Fátima Couzi, autorizando o
Poder executivo a criar bibliotecas públicas nos Municípios.
Publicado no DPL de 18.03.2003.

13. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 045/2004, do Deputado Rudinho de Souza,
estabelecendo a instalação de sanitários nos ônibus de
transporte rodoviário estadual que percorram distâncias
acima de 100 Km. Publicado no DPL de 24.03.2004.

14. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 050/2004, do Deputado Helder Salomão e outros,
concedendo título de cidadão espírito-santense ao Senhor
Helder Trefzger. Publicado no DPL de 25.03.2004.

15. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 053/2004, do Deputado Cláudio Thiago, proibindo
as instituições de ensino fundamental, médio e superior, de
impedir a formatura e de não expedir o diploma de alunos
inadimplentes. Publicado no DPL de 26.03.2004.

16. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 058/2004, do Deputado Cláudio Thiago, dispondo
sobre milhagem oferecida pelas companhias de transporte
aéreo em decorrência da compra de passagens com recursos
públicos. Publicado no DPL de 31.03.2004.

17. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 061/2004, do Deputado Geovani Silva, alterando a
Lei n.º 3.934/87, que isenta de pagamento de tarifa no
transporte coletivo urbano toda pessoa com idade superior a
60 (sessenta) anos, cadastrada pela CETURB. Publicado no
DPL de 1º.04.2004.

O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) –
Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de
Resolução nº 514/2003.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(CLÁUDIO THIAGO) – Convoco os membros da
Comissão de Educação e Cultura, Srs. Deputados Helder
Salomão e Reginaldo Almeida.

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

Cultura, apresentamos uma emenda ao Projeto de
Resolução nº 514/2003, que diz:

“ - O artigo 1º do Projeto de Resolução
514/2003 passa a ter a seguinte
redação:
“Artigo 1º - Fica instituída a “Medalha
Educador(a) Capixaba Renato Pacheco,
em homenagem aos(às)
trabalhadores(as) em educação do
Espírito Santo”.

Relatamos pela aprovação, inserindo essa
emenda. (Muito bem!)

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

O SR. HELDER SALOMÃO – Com o Relator.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o
Relator.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr. Presidente, a
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão de
Educação.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) –
A presente proposição depende do parecer da Mesa.

Designo para relatar a matéria o Sr. 2º Secretário,
Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão do
orador) - Srs. membros da Mesa, relatamos de acordo com
o parecer da Comissão de Educação, com a inclusão da
emenda denominando “Medalha Educador(a) Capixaba
Renato Pacheco”. A emenda é de autoria do Sr. Deputado
Zé Ramos, acolhida pela Comissão de Educação. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE - (ANSELMO TOSE) –
Passo a presidência ao Sr. Deputado Claudio Vereza.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- Em discussão o parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como vota o Sr. 1º Secretário?

O SR. ANSELMO TOSE – A favor.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- O Presidente vota a favor.

Aprovado o parecer.
Parabenizamos o Sr. Deputado Zé Ramos pela

brilhante lembrança de homenagear o professor Renato
Pacheco.

Em discussão o Projeto de Resolução nº
514/2003.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Resolução nº 514/2003.
O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º

Secretário a proceder 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. Deputados Anselmo Tose, Brice
Bragato, Carlos Casteglione, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Euclério
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani Silva,
Gilson Amaro, Helder Salomão, José
Tasso de Andrade, Luiz Carlos Moreira,
Marcelo Santos, Mariazinha Vellozo
Lucas, Paulo Foletto, Reginaldo

Almeida, Robson Vaillant, Sérgio
Borges, Sueli Vidigal e Zé Ramos. (20)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO TOSE)
– Responderam à chamada vinte Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- Há quorum para votação.
Em votação o Projeto de Resolução nº 514/2003.

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

Aprovado.
À Mesa para Redação Final.

Discussão única, em regime urgência, do Projeto
de Lei nº 540/2003.

Concedo a palavra ao presidente da Comissão de
Saúde para que esta ofereça parece oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(SÉRGIO BORGES) – Sr. Presidente, na ausência do
Presidente, na forma regimental convoco os membros da
Comissão de Saúde, Srs. Deputados Sueli Vidigal, Rudinho
de Souza e Carlos Casteglione.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 540/03, na forma do parecer
da Comissão de Justiça. (Muito bem) (Pausa)

Em discussão o parecer.
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. CARLOS CASTIGLIONE - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(SÉRGIO BORGES) – Sr. Presidente, a Comissão de
Saúde, por unanimidade, é pela aprovação do Projeto como
redigido.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de
Finanças para oferecer parecer oral à matéria.

A SRª PRESIDENTA DA COMISSÃO -
(MARIAZINHA VELLOZO LUCAS) – Sr. Presidente,
na ausência do Presidente, na forma regimental convoco os
membros da Comissão de Finanças, Srs. Deputados
Reginaldo Almeida, Marcelo Santos, Helder Salomão Zé
Ramos e Claudio Thiago.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 540/03, na forma do
parecer da Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o
Relator.

O SR. MARCELO SANTOS - Com o Relator.

O SR. HELDER SALOMÃO - Com o Relator.

O SR. ZÉ RAMOS – Com o Relator.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o Relator.

A SRª PRESIDENTA DA COMISSÃO -
(MARIAZINHA VELLOZO LUCAS) – 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 nº 540/2003.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos
Casteglione. (Pausa)

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, esta matéria apresentada por nós tem a intenção
de tornar todos os prestadores de serviços do Sistema Único
de Saúde do Estado do Espírito Santo, principalmente as
clínicas prestadoras, clínicas que realizam consultas
médicas, hospitais credenciados ao SUS, clínicas e
consultórios que realizam exames, enfim, todos os
prestadores de serviços públicos do Sistema Único de
Saúde, devem a partir da aprovação desta lei, ser
identificados com o símbolo do Sistema Único de Saúde.

Uma das questões que acompanhamos, como
trabalhador de Saúde e Presidente da Comissão de Saúde
desta Casa é que em vários dessas entidades conveniadas ao
Sistema Único de Saúde do Espírito Santo não tem uma
identificação de que são prestadores do Sistema.

Queremos levantar, neste plenário, uma discussão
para fazer com que os usuários tenham acesso fácil,
conheçam e saibam que aquela clínica presta esse serviço.
Além disso é uma forma de divulgar este grande plano de
saúde que temos no Brasil, que no nosso entendimento é o
maior do mundo. O Sistema Único de Saúde tem, em sua
estrutura, uma série de possibilidades de atendimentos de
qualidade aos nossos usuários, mas percebemos que várias
dessas instituições que são conveniadas ao sistema, não têm
a marca do SUS nas suas portas.

Mas têm a marca de outros planos de saúde dos
quais essas clínicas são prestadoras de serviço. Placas
enormes que vemos à frente dos hospitais, das clínicas de
planos de Saúde mas não vemos nessas clínicas a placa que
identifica a prestação de serviço do Sistema Único de
Saúde.

Então o referido projeto tem como objetivo dar
essa identificação, fazer com que as clínicas prestadoras de
serviços também sintam orgulho de colocar uma
identificação, uma marca do SUS à frente de suas portas
porque sabemos que esse é um grande plano de saúde, que
infelizmente ao longo de alguns anos vem sendo

deteriorado na sua concepção, como uma forma, inclusive,
de incentivar o surgimento de planos de saúde pagos. A
grande dificuldade que foi se estabelecendo ao longo dos
anos afugentou a população do acesso ao Sistema Único de
Saúde e fez com que muitos planos particulares se
desenvolvessem e crescessem no Brasil. Esses planos são
importantes, mas temos de reconhecer que o nosso povo
tem uma grande dificuldade de pagar um plano de saúde
particular. Por isso somos defensores permanentes do SUS,
Sistema Único de Saúde.

Entendemos que identificar as clínicas
prestadoras de serviços no Estado do Espírito Santo, é uma
forma de divulgar e colocar, de fato, o SUS nosso grande
plano de saúde, na evidência que ele merece para que os
nossos usuários tenham condições de ser fiscalizadores da
prestação de serviço daquelas clínicas conveniadas, que se
credenciam espontaneamente para prestarem serviço ao
Sistema Único de Saúde, aos nossos usuários que
dependem desse Sistema.

Portanto, o presente projeto tem esse objetivo. Por
isso pedimos aos nossos pares a aprovação do mesmo.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Em votação o Projeto de Lei n.º 540/2003.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de Autógrafos.

Discussão única do Projeto de Lei nº 238/2003.
Srs. Deputados, existe emenda do autor do projeto

apresentada em 12-03-2004. Portanto, posteriormente, aos
Pareceres das Comissões. Essas emendas serão, neste
momento, submetidas ao plenário. Caso sejam aprovadas
voltarão para Parecer nas comissões. (Pausa).

Há uma única emenda que diz o seguinte:
O § 1º do artigo 1º e o artigo 3º do Projeto de Lei

n.º 238/2003, de autoria do Deputado Reginaldo Almeida,
passam a ter as seguintes redações:

“Art. 1º. (...)
§1º A inclusão de quaisquer

dos dados previstos neste artigo ficarão
armazenados no banco de dados do SPC
e somente poderão ser usados para o
fortalecimento do crédito do
consumidor.”

“Art. 3º A cada consulta
negativa formulada por fornecedores de
produtos e serviços seguir-se-á, quando
couber, uma informação positiva, sendo
vedada a comercialização dos dados
arquivados sobre consumidores, que
somente poderão ser utilizados pelos
associados dos serviços de proteção ao
crédito ou por autoridades públicas, no
desempenho de suas funções.”

Esta é a emenda de iniciativa do próprio autor do
projeto.
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Em votação a emenda nº. 01. (Pausa)
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam

sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria baixa de pauta e passará a tramitar,

mais uma vez, nas diversas Comissões.
Discussão única do Projeto de Lei nº. 36/2003.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Tendo S.Ex.ª declinado, concedo-a ao Sr. Deputado
Helder Salomão.

O SR. HELDER SALOMÃO – Sr. Presidente,
declino.

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

Em votação o Projeto de Lei n°36/2003.

A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, na
qualidade de vice-líder, peço a palavra para encaminhar
votação.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Concedo a palavra a Sr.ª. Deputada Brice Bragato.

A SRª. BRICE BRAGATO- (Sem revisão da
oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as
Deputadas, saudamos o Sr. Deputado Robson Vaillant por
esta iniciativa. Lembramo-nos de quando a matéria foi
votada na Comissão de Justiça, onde representamos a
Bancada do PT, fizemos um comentário que repetiremos:
este projeto visa desprivatizar as praias capixabas. A nossa
Bancada, neste momento, não quer só apoiar o projeto do
Sr. Deputado Claudio Vereza, mas reverenciar, prestar uma
homenagem ao nosso saudoso companheiro, Sr. Otaviano
de Carvalho, ex-Deputado Estadual que foi autor desta
matéria na época do Governo Vítor Buaiz, realizando
diversas audiências públicas, enfrentando a ganância de
clubes, chácaras, hotéis que querem manter pedaços
enormes de praias capixabas sob o seu controle, como se
fosse propriedade particular, assim como igrejas, não só
clubes como pousadas, camping e também igrejas. Isso é
inaceitável, a praia é um dos poucos espaços de lazer que a
população tem acesso de forma gratuita, até o baile funk
que foi fechado, mas que era pago. Era um lazer popular.
Não estamos entrando no mérito do fechamento, porque
têm restrições que precisam ser melhor discutidas, embora,
achamos que confundiram o hip-hop com funk e o hip-hop
não é a mesma coisa que funk. O hip-hop é expressão
cultural, é o desabafo da periferia, não é espaço de briga.
Houve uma confusão entre os dois estilos, mas de qualquer
forma a intenção do Juiz, Dr. Paulo Roberto Luppi foi de
preservar a vida. E como têm muitos jovens sendo mortos,
sempre valorizaremos este aspecto da intenção.

Voltando ao assunto das praias, ao lazer de acesso
da população, onde todo mundo pega sua farofa, seu
menino no domingo, entra no ônibus, passa por de baixo ou

por cima da roleta e vão divertir-se numa praia que é para
todos. Praia é um bem comum é um bem de todos.

A praia não tem dono, não pertence a
municipalidade, pertence a todos, como o ar, a água, os
oceanos. Até na Índia é assim. Os bens naturais são do
povo. Como alguém pode se achar dono de um pedaço de
praia em detrimento de todo um povo?

Parabéns Sr. Deputado Robson Vaillant. Nossa
saudosa homenagem ao ex-Deputado e companheiro Sr.
Otaviano de Carvalho, falecido em um acidente
automobilístico há cerca de cinco anos, enquanto Deputado
apresentou este Projeto. Não nos lembramos se foi vetado
ou se foi mantido, enfim, não virou lei. E quando fazem
coisas que nos vem à memória como aquele grande lutador,
registramos.

O Sr. Otaviano de Carvalho faleceu, mas a sua
história, o seu legado, o seu compromisso, a sua alegria, o
seu prazer de fazer política, a sua ideologia e a sua
combatividade continuam presentes entre nós petistas, entre
a sociedade e entre o povo de Jardim da Penha, seus ex-
eleitores. Enfim, todos aqueles que puderam conhecer a sua
capacidade política, a sua vontade de lutar, a sua disposição
e seu modo feliz de fazer tudo isso ao mesmo tempo.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Projeto de Lei nº 036/2003.

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

Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, do Projeto de Lei nº 326/2003.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
– Havendo S.Ex.a declinado, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Helder Salomão.

O SR. HELDER SALOMÃO - Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO VEREZA)
– Havendo S.Ex.a declinado, declaro encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei 326/2003.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

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

Discussão única, do Projeto de Lei nº 321/2003.
Não havendo oradores inscritos, declaro

encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei 321/2003.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

sentados. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.
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Discussão única, do Projeto de Lei nº 199/2003.
Não havendo oradores inscritos, declaro

encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Lei 199/2003, de acordo

com os pareceres das Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor.

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 nº 079/2003.

Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão da
oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas,
com certeza que apoiaremos o Projeto de Lei nº 079/2003,
de autoria do Sr. Deputado Geovani Silva, que obriga a
exibição de filmes informativos nas sessões dos cinemas do
Estado do Espírito Santo, esclarecendo sobre o uso de
drogas e a importância do uso do preservativo.
Parabenizamos ao Sr. Deputado Geovani Silva.

Aproveitamos este momento para esclarecer às
pessoas, que estão ligando para o nosso gabinete, a respeito
do nosso pronunciamento, nesta tarde, de que os contratos
da Cohab são aqueles que foram firmados até o ano de
1987.

Uma senhora, do Município de Vila Velha, ligou-
nos e disse que tem um contrato de 1990.
Lamentavelmente, os contratos firmados no ano de 1990
não entram nesse acordo. Somente aqueles firmados entre a
Cohab e o mutuário, até o ano de 1987. A partir desta data,
a própria Caixa Econômica Federal estará colocando na
imprensa do Estado a relação, possivelmente, porque já foi
feito um “pente fino” em todos esses contratos da carteira
,que pertenciam à Cohab e que hoje estão sendo
administrados por ela, através da ENGEA. Esclarecemos
este assunto, porque há pessoas ligando para o nosso
gabinete perguntando sobre a questão do ano. E somente
esses contratos terão direito ao desconto de cem por cento
na hora da sua liquidação. O nosso telefone é 3382.3551.

Estamos à disposição, principalmente, dos
mutuários que fizeram contratos com a Cohab para a
aquisição de imóveis no Conjunto Habitacional Atlântica
Ville. Colocamo-nos à disposição para ajudar. Pedimos a
essas pessoas que aguardem um pouco mais, porque a curto
prazo a Caixa Econômica Federal, estará anunciando a todo
o Estado do Espírito Santo essa boa-nova. Temos um prazer
muito grande de participar de toda essa luta com os
mutuários do Conjunto Habitacional Atlântica Ville. Muito
obrigada. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO VEREZA)
- Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Em votação o Projeto de Lei nº 079/2003.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

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

Discussão única, do Projeto de Lei nº 073/2003.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada.

Em votação, de acordo com o parecer da
Comissão de Finanças, que é pela rejeição.

A SRA MARIAZINHA VELLOZO LUCAS -
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação,
na qualidade de Líder do PSDB.

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

A SRA MARIAZINHA VELLOZO LUCAS -
(Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs Deputadas, temos idéia disso e falamos com o Sr.
Deputado Robson Vaillant. É humanamente impossível. Só
foi rejeitado na Comissão de Finanças, porque é
absolutamente impraticável sob o aspecto do tempo. Não
tem como colocar em tempo real. Pedimos, inclusive, para
uma pessoa que entende de informática e Internet... Não é
possível, só porque não tem como colocar em tempo real na
Internet, a escrituração de uma coisa dessas. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Em votação o Projeto de Lei nº 073/2003, de acordo com
o parecer da Comissão de Finanças, que é pela rejeição da
matéria.
Os Srs. Deputados que aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa).

Aprovado.
Arquive-se a matéria. (Pausa).
Garantimos a informação de que matérias

relativas à receita e despesa do Estado, já estão hoje na
Internet, por meio do Siafen. De certa forma, já existem
informações da execução orçamentária do Estado, inclusive
do Poder Legislativo, no sistema Siafen. Claro que não é
em tempo real e sim, de acordo com a execução
orçamentária.

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

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

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO LUCAS –
(Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs. Deputadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga
isso. Um dos grandes erros do Governo passado, não dá
nem para lembrar de todos, é esse. Não foi feito. A Lei de
Responsabilidade Fiscal obriga isso. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 305/2003.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro

encerrada.
Em votação o parecer da Comissão de Justiça.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

sentados. (Pausa)
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Aprovado.
Arquive-se a matéria.

Discussão prévia, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 378/2003.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro

encerrada.
Em votação o parecer da Comissão de Justiça.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam

sentados. (Pausa)
Aprovado, contra quatro votos
Arquive-se a matéria.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO VEREZA)
– Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de Lei nº
461/2003.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.

Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de
Lei nº 045/2004.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.

Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de
Lei nº 050/2004.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.

Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de
Lei nº 053/2004.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.

Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de
Lei nº 058/2004.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.

Discussão especial, em 2º Sessão, do Projeto de
Lei nº 061/2004.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai à 3º
sessão.
Passa-se à fase das Comunicações. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos e nada mais

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

EXPEDIENTE:
O que ocorrer

ORDEM DO DIA:

Votação da redação final do Projeto de Lei nº
275/2002. Discussão especial, em 3ª sessão, dos Projetos de
Lei nºs. 461/2003, 45/2004, 50/2004, 53/2004, 58/2004,
061/2004. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de
Lei Complementar nº 05/2004 e dos Projetos de Lei nºs.
35/2004, 57/2004, 66/2004, 52/2004, 71/2004, 72/2004 e
73/2004

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezessete horas e trinta
minutos.
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

ERRATA

No diário do dia 26.03.2004, de nº 4848 à página
01, onde se lê:

- CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINEL,
brasileiro, divorciado, biólogo, filho de Sebastião Ribeiro
Pinel e Orondila de Souza Pinel, residente à Av. Nossa
Senhora da Penha, 42/901, Praia de Santa Helena, Vitória,
ES, CEP 29055-130. Atualmente ocupa o cargo de
Supervisor Geral de Gabinete de Representação
Parlamentar, nomeado em 03/02/03.

Leia-se:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINEL,
brasileiro, separado judicialmente, Psicanalista, Teólogo,
filho de Sebastião Ribeiro Pinel e Orondina de Souza Pinel,
residente à Av. Nossa Senhora da Penha, 42/901, Praia de
Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29055-130. Atualmente
ocupa o cargo de Supervisor Geral de Gabinete de
Representação Parlamentar, nomeado em 03/02/03.

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.164

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito -
CPI, criada pela Resolução nº 2.079, de 27 de maio de

2003, para apurar denúncias relacionadas a todas as formas
de violência praticadas contra a criança e o adolescente.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo 49
combinado com o artigo 53 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 1600, de 11 de dezembro de
1991,  de acordo com a aprovação do Requerimento nº
520/2004, na Sessão Ordinária  do dia 14 de abril de 2004,
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Ficam prorrogados pelo prazo de 90 (noventa) dias,
os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
pela Resolução nº 2.079, de 27.05.2003.

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

Palácio Domingos Martins, em  14  de abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

*DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2004

Rejeita as contas do Governo do Estado do Espírito Santo,
relativas ao exercício de 2002.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º  Ficam rejeitadas as contas do Governo do Estado,
relativas ao exercício de 2002, prestadas pelo Ex-
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. José Ignácio
Ferreira, com base na recomendação do Tribunal de Contas,
consubstanciada no Parecer Prévio nº 073/2003 e no exame
procedido pela Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio Domingos Martins, em 13 de abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º  Secretário

PAULO FOLETTO
2º  Secretário

* Publicado no Diário Oficial do dia 14.04.2004.

CORREGEDORIA GERAL

CORREGEDORA GERAL: Deputada Sueli Vidigal
CORREGEDOR EM EXERCÍCIO: Deputado Robson

Vaillant
REUNIÃO: Extraordinária
LOCAL: Plenarinho 1
DATA: 15/04/2004
DIA DA SEMANA: Quinta-feira
HORÁRIO: 10:00 horas

PAUTA DA 2ª REUNIÃO - EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª

LEGISLATURA

Objetivo:

Apuração dos fatos veiculados na mídia, face à contratação
de servidores pelo gabinete do Exmº Sr. Deputado Cabo
Elson.

Leitura do Expediente
Correspondências Recebidas:
Não houve no período.

Ordem do Dia
Reunião interna.
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Obs.: Pauta sujeita a alteração até o dia da reunião.

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO N º 2.366

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,
MARIA JANICE MARTIMIANO DE SOUZA, do cargo
em comissão de  Auxiliar de  Gabinete de Representação
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da Assembléia
Legislativa, do gabinete do Deputado Edson Vargas, a
partir de 01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 2.367

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,
KÁTIA MURAD BRUMANA, do cargo em comissão de
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, código
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Rudinho de Souza, a partir de
05.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 2.368

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,

CARLA MENDONÇA DE MIRANDA BARRETO, do
cargo em comissão de Coordenador Geral de   Gabinete de
Representação Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado
Rudinho de Souza, a partir de  05.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.369

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,
KÁTIA MURAD BRUMANA, para exercer o cargo em
comissão de Coordenador Geral de Gabinete de
Representação Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado
Rudinho de Souza,  a partir de 05.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO  Nº 2.370

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2.328, de
05.04.2004, publicado em 06.04.2004, que nomeou
MARIA DAS GRAÇAS COSTA, para exercer o  cargo
em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de
Representação Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do
Deputado Cabo Elson.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário
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ATO N º 2.371

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, alínea
“a” da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994,
VALTER HENRIQUE NOGUEIRA DI FRANCO, do
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado Edson
Vargas, a partir de 01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.372

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, FÁBIO
DI FRANCO, para exercer o cargo em comissão de
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar,
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,
no gabinete do Deputado Edson Vargas,  a partir de
01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.373

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,
POLLYANA BOF ABBADE, para exercer o cargo em
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de Representação
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da Assembléia
Legislativa, no gabinete do Deputado César Colnago, a
partir de 01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.374

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,
FABRINE CAVATTI FEITOSA SANTOS, para exercer
o cargo em comissão de Motorista de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código MGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa,  no gabinete do  Deputado
César Colnago, a partir de  01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.375

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2.339, de
05.04.2004, publicado em 06.04.2004, que nomeou
MIGUEL LUIZ NASCIMENTO, para exercer o  cargo
em comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação
Parlamentar, código AXGRP, no gabinete do Deputado
Cláudio Thiago.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.376

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,
ALEXANDRE SANTOS DA PAIXÃO, para exercer o
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cargo em comissão de Motorista de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código MGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa,  no gabinete do  Deputado
César Colnago, a partir de  01.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.377

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,
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO, para exercer o
cargo em comissão de Coordenador Geral de Gabinete de
Representação Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria
da Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado Cabo
Elson,  a partir de 07.04.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de
abril de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA  DO
ESTADO DO   ESPÍRITO
SANTO

2.  CONTRATADO: ELIZABETH AREIAS
LUBE

3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL
- 2º GRAU

4.  VIGÊNCIA: 12.04.2004  a 11.04.2005

5.VALOR MENSAL
DO CONTRATO:

R$ 192,00 (cento e noventa e
dois reais).

6.DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

3.3.90.36.00

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 13 de
abril de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria

RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA  DO
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

2.  CONTRATADO: MICHELLE BULIAN DE
ARAÚJO

3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL
- 3º GRAU

4.  VIGÊNCIA: 13.04.2004  a 12.04.2005

5.VALOR MENSAL
DO CONTRATO:

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

6.DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

3.3.90.36.00

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 14 de
abril de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria

RENOVAÇÃO DE CONTRATO  DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA  DO
ESTADO DO   ESPÍRITO
SANTO

2.  CONTRATADO: LUANA RODRIGUES
ESTEVAM

3.  ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL
- 2º GRAU

4.  VIGÊNCIA: 15.04.2004  a 14.04.2005

5. VALOR MENSAL
DO CONTRATO:

 R$ 192,00 ( Cento e noventa
e dois reais ).

6. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

3.3.90.36.00

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 14 de
abril de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria
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RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Fica rescindido, a partir de  12.04.2004,  de
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do contrato de
Complementação Educacional, firmado entre a Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o estagiário de 2º
grau,  CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO
PEREIRA.

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 13 de
abril de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria

RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Fica rescindido, a partir de  13.04.2004,  de
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do contrato de
Complementação Educacional, firmado entre a Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o estagiário de 2º
grau,  OSMAR PEREIRA FILHO.

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 14 de
abril de 2004.

JOÃO LUIZ PASTE
Diretor Geral da Secretaria

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2004

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, processo nº 040870-0, de acordo com a
Lei 10.520/02 e a Lei 8.666/93 e suas alterações, e
subsidiado pelo Ato nº 1.907, para aquisição de toner para
impressora laser LexMark. O Edital poderá ser obtido
acessando o site www.al.es.gov.br, link pregão eletrônico.
Dia e hora para recebimento das propostas: dia
30/04/04 às 9:45h.
Abertura das propostas: 30/04/04 às 10:00h
Início da sessão de disputa: 30/04/04 às  10:15h.
Informações/esclarecimentos:
E-mail: comissaolicitacao@al.es.gov.br
Telefone: (027) 3382–3754
Fax: (027) 3382-3874/3747.

Vitória, 14 de abril de 2004.

Tereza Cristina Venuto Braga
Pregoeira/ALES

RESUMO DO CONTRATO N.º 013/2004

A Secretaria da Mesa para Assuntos Econômicos
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 61
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público a
celebração de Contrato, conforme descrito abaixo:

Contratante - Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo.

Contratada - Sr. Wilson Olmo Sobrinho.

Objeto - Contratação de profissional já
qualificado no preâmbulo deste
Instrumento, para executar
serviços de regência e orientação e
desenvolvimento de técnicas
vocais para o Coral da ALES,
formado por seus servidores,
conforme descrito no item 1.2
deste CONTRATO.

Valor Mensal - R$ 800,00 (oitocentos reais).

Prazo - 15 (quinze) meses, a partir da
emissão da Ordem de Serviço.

Elemento de Despesa - 3.3.90.36.00

Atividade - 01.101.01.128.0400.2004

Processo - 037361-0

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 14 de
abril de 2004.

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL
Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos

RESUMO DO CONTRATO N.º 014/2004

A Secretaria da Mesa para Assuntos Econômicos
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 61
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público a
celebração de Contrato, conforme descrito abaixo:

Contratante - Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo.

Contratada - Sr. Renato Gonçalves de
Oliveira.

Objeto - Contratação de profissional já
qualificado no preâmbulo deste
Instrumento, para executar
serviços de orientação e
desenvolvimento de técnicas
vocais e pianista para o Coral da
ALES, formado por seus
servidores, conforme descrito no
item 1.2 deste CONTRATO.
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Valor Mensal - R$ 800,00 (oitocentos reais).

Prazo - 15 (quinze) meses, a partir da
emissão da Ordem de Serviço.

Elemento de Despesa - 3.3.90.36.00

Atividade - 01.101.01.128.0400.2004

Processo - 037361-0

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 14 de
abril de 2004.

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL
Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos
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