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ATA DAS SESSÕES

QÜINQUAGÉSIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12
DE MAIO DE 2004.

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO
CLAUDIO VEREZA.

À HORA REGIMENTAL
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
ANSELMO TOSE, BRICE BRAGATO, CABO
ELSON, CARLOS CASTEGLIONE, CLAUDIO
VEREZA, CÉSAR COLNAGO, DÉLIO
IGLESIAS, EDSON VARGAS, EUCLÉRIO
SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, GILSON AMARO,
HELDER SALOMÃO, JOSÉ ESMERALDO,
LUIZ CARLOS MOREIRA, MARCELO
SANTOS, MARIAZINHA VELLOZO LUCAS,
PAULO FOLETTO, REGINALDO ALMEIDA,
ROBSON VAILLANT E SUELI VIDIGAL. (20)

DEIXANDO DE COMPARECER OS
SRS. DEPUTADOS CLÁUDIO THIAGO,
GEOVANI SILVA, GILSON GOMES, JANETE
DE SÁ, JOSÉ TASSO DE ANDRADE, MARCOS
GAZZANI, RUDINHO DE SOUZA, SÉRGIO
BORGES E ZÉ RAMOS; ESTANDO
LICENCIADO O SR. DEPUTADO HERALDO
MUSSO. (10)

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

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

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

(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê
o Salmo 126,3)

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

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Aprovada a Ata como lida.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura do
Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE

E TOMADA DE CONTAS

Vitória-ES, 05 de maio de 2004

Ofício CF n°  223/04

Senhor Presidente,
Encaminhamos a V.Exª. Relatório dos

trabalhos desta Comissão, referente ao mês de abril
de 2004, conforme Art. 57, inciso XVI, do Regimento
Interno desta Casa de Leis.

Atenciosamente.

Deputado EDSON VARGAS
Presidente da Comissão

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

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

Vitória-ES, 11 de maio de 2004.

Of. /GDGS/ N° 041/04

Prezados Senhores,

Venho por meio deste, comunicar a ausência
do Deputado Geovani Silva na Sessão Ordinária do
dia, doze do mês e ano em curso, devido a
compromissos externos já agendados em data
anterior.

Atenciosamente,

GEOVANI SILVA
Deputado Estadual

À
Mesa Diretora
Nesta
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Justificada a ausência, à Secretaria.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

Vitória/ES – 11 de maio de 2004.

OF./N°. 00147/2004

Exmo. Sr.
Claudio Vereza
Presidente das ALES

Senhor Presidente,

O Deputado infra assinado com base no
Art°. 23, Parágrafo 1°, Inciso III do regimento Interno
desta Casa de Leis, vem por meio deste, justificar sua
ausência na Sessão Ordinária de n° 48, 11 de maio
de 2004 (terça-feira), tendo em vista que no mesmo
horário encontrava-se exercendo atividades
parlamentares de interesse da nossa Casa de Leis.

Atenciosamente,

GILSON GOMES
Deputado Estadual

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

CORREIOS

<<COM IMENSA SATISFAÇÃO RECEBI
CONVITE PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE
COMEMORATIVA AOS “50 ANOS DA UFES”.
A UFES ALCANÇOU GRANDES FEITOS NESSES
CINQUENTA ANOS E QUERO ENVIAR A
TODOS QUE COMPÕEM ESTA VALIOSA
UNIVERSIDADE MINHAS CONGRATULAÇÕES
PELA BRILHANTE PERFORMANCE
ALCANÇADA NESSES TODOS ANOS DE
EXISTÊNCIA.
ENVIO A VOSSA EXCELÊNCIA NOBRES
PARLAMENTARES CESAR COLNAGO E
JANETE DE SÁ DEPUTADOS REQUERENTES
MEUS CUMPRIMENTOS PELA INICIATIVA, E
PEÇO QUE ME REVELE EM NÃO PODER
ATENDER HONROSO CONVITE.
CORDIALMENTE,
LAURIANO ZANCANELA

PREFEITO DE SÃO MATEUS
>>

REMETENTE
LAURIANO ZANCANELA-PREFEITO
MUNICIPAL
Avenida AV JONES DOS SANTOS NEVES 70
CENTRO
29930-010 – São Mateus/ES

DESTINATÁRIO
DD PRESIDENTE DA ASS. LEGISLATIVA DO
ES
EXMO. SR. CLAUDIO VEREZA
Avenida Américo Buaiz 205 201 1 ANDAR
Enseada do Suá
29050-950 – Vitória/ES

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

Vitória (ES), 10 de maio de 2004.

OF. GDAT 087/2004

Senhor Presidente,

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V.Exa.
a fim de requerer, nos termos do art. 267 do
Regimento Interno desta Casa de Leis, o uso da
Tribuna Popular no dia 02 de agosto do corrente.

Para tanto, indica desde já os seguintes
nomes: Sr. Rodolpho Robson Cavalini, Diretor-
Presidente da Associação de Vôo Livre de Alfredo
Chaves – AVLAC, Sr. Antonio Venturini,
Presidente da Associação dos Avicultores do Espírito
Santo – AVES, Sr. Sebastião Pimentel Franco,
Diretor-Executivo da Fundação Ceciliano Abel de
Almeida.

Atenciosamente,

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual

Exmo. Sr.
Claudio Vereza
Presidente da ALES
Interno
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Defiro. À Secretaria para providências
de praxe.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

MEPES – MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
CGC 27.097.229/0001-42                              E-MAI
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto
Federal n° 94083 de 10 de março de 1087 –
Processo n° MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (0xx28) 3536-
1151 – Cx.Postal 35 – Cep.: 29230-000 – Anchieta-
ES-Brasil

Anchieta, 23 de abril de 2004.

Do: Presidente da Junta Diretora do MEPES
AO: Ilmo. Sr.
DR. CLAUDIO VEREZA

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos, informamos a
V.Sa. que na Assembléia da Junta Diretora realizada
no dia 22.04.2004, foi eleito o novo Secretário Geral
do MEPES, o Pastor Sr. Siegmund Berger.

Estamos certos de que o novo Secretário
Geral não medirá esforços em vista de maior
eficiência das nossas atividades aos setores de Saúde,
Educação e Ação Social, fortalecendo a relação já
existente nesta parceria entre MEPES/Prefeituras,
Câmara de Vereadores, Governo do Estado com suas
Secretarias, Empresas, Igrejas, Sindicatos,
Associações, Cooperativas e outras Instituições,
sempre com o objetivo da promoção da família rural e
o desenvolvimento do meio em que vive, bem como a
manutenção de valores éticos.

Atenciosamente,

DAVID ARPINI
Presidente da Junta Diretora do MEPES

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

Vitória, 11 de maio de 2004.

MENSAGEM N° 90/2004

Senhor Presidente

Com o OF. SGP. N° 103/2004, datado de 14
de abril pretérito, veio-me o Autógrafo de Lei n°
35/2004, transformado que fora, após aprovação
nessa Casa, do Projeto de Lei n° 36/2003, de autoria
do Deputado Robson Vaillant, cujo objetivo é “que o
estado deverá garantir o livre acesso de todos os
cidadãos às praias, proibindo, nos limites de  sua
competência, quaisquer edificações particulares sobre
as areias”.

Solicitada a audiência da procuradoria Geral
do Estado, aquele órgão sugeriu-me o veto total ao
Projeto de Lei em exame, por inconstitucionalidade, o
que faço através desta Mensagem com fulcro nos
artigos 66, §§ 2° e 91, IV, da Constituição Estadual.

Transcrevo a seguir o parecer daquele órgão
jurídico do Estado, que adoto:

“O artigo 225, § 4°, da Cosntituição Federal,
elenca a Zona Costeira como patrimônio nacional,
estabelecendo que sua utilização far-se-á, na forma da
lei – no caso, a Lei Federal n° 7.661/88, que institui o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.

A teor do § 3° do artigo 10, da Lei n°
7.661/88, entende-se por praia a área coberta e
descoberta, periodicamente, pelas águas, acrescida da
faixa subsequente de material detrítico, tal como
areias, cascalhos, seixos, e pedregulhos, até o limite
onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua
ausência, onde comece um outro ecossistema.

As praias, como sabemos, são bens da união
(artigo 20, III, da Constituição Federal), de uso
comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e
franco acesso a elas e ao mar, nos termos do artigo
10, caput, da citada Lei Federal.

O § 1° desse dispositivo veda a urbanização
ou qualquer forma de utilização do solo na Zona
Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado
no caput desse artigo.

Em reforço, o artigo 9°, II, da Lei n°
9.636/98 veda a ocupação das praias quando houver
comprometimento de sua integridade.

Sobre o tema, leciona José Afonso da Silva,
na obra “Direito Constitucional Ambiental”
(Malheiro, 2° edição, 1994, p. 109), in verbis.

“praia é área coberta e
descoberta periodicamente pelas
águas, acrescida da faixa
subsequente de material detrítico,
tal como areias, cascalhos, seixos
e pedregulhos, até o limite onde se
inicie a vegetação natural, ou, em
sua ausência, onde comece um
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outro ecossistema (Lei 9.660/88,
art. 10, § 3°).
Elas foram incluídas entre os
recursos naturais que o PNGC
conservará e preservará
prioritariamente. Recebem,
assim, a sua primeira
manifestação normativa
protecionista de uma Lei Federal,
que define o regime de sua
proteção no art. 10. Até aqui
ficaram relegadas aos interesses
da administração municipal, nem
sempre atenta à natureza de bem
de uso comum do povo, como os
mares, nos termos do art. 65 do
Código Civil.
Essa caracterização fica, agora,
definitivamente expressa por
força do disposto no art. 10 da Lei
do Gerenciamento Costeiro (Lei
7.661/88), onde se define seu
regime jurídico, como bens de uso
comum do povo, sendo
assegurado, sempre, o livre e
franco acesso a elas e ao mar, em
qualquer direção e sentido,
ressalvados os trechos
considerados de interesse da
segurança nacional ou incluídos
em áreas protegidas por
legislação específica. Por isso, não
será permitida a urbanização ou
qualquer forma de utilização do
solo da Zona Costeira que impeça
ou dificulte o livre e franco acesso
ali assegurado”.

A conseqüência da desobediência às normas
que protegem os bens da União estão previstas no
Decreto-lei nº 2.398 de 21/12/87 que, em seu art. 6º,
com redação dada pela Lei nº 9.636/98, dispõe:

“Art. 6º A realização de aterros,
construção ou obra e, bem assim,
a instalação de equipamentos no
mar, lagos, rios e quaisquer
correntes de água, inclusive em
áreas de praia, mangues e
vazantes, ou em outros bens de
uso comum, de domínio da União,
sem a prévia autorização do
Ministério da Fazenda,
importará:

I – na remoção do aterro, da
construção, obra e dos

equipamentos instalados,
inclusive na demolição das
benfeitorias, à conta de quem as
houver efetuado”.

Vê-se, então, que a União Federal, no uso da
competência para disciplinar a utilização da Zona
Costeira, e para legislar sobre seus próprios bens, já
regulamentou detalhadamente a questão do livre
acesso e da ocupação das praias marítimas, exigindo
inclusive prévia autorização federal para a realização
de obra ou instalação de equipamentos nas praias,
sem prejuízo da legislação municipal de uso e
ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CFRB).

Quanto aos Estados, pode-se cogitar no
exercício de competência legislativa concorrente para
legislar sobre direito urbanístico (C.F., art. 24, I), ou
sobre proteção ao meio ambiente (C.F., art. 24, VI).

O artigo 1º do Autógrafo, todavia, excede a
margem de competência concorrente assegurada ao
Estado para legislar sobre o tema, veiculando uma
proibição genérica de realização de edificações
particulares sobre a areia que destoa da legislação
federal.

Quanto aos artigos 2º e 3º do Autógrafo,
conquanto restem prejudicados como mera
decorrência de inconstitucionalidade do artigo 1º,
também apresentam os mesmos invalidades próprias.

Com efeito, o artigo 2º também se mostra
manifestamente inconstitucional na medida em que
atribui aos Municípios o encargo da execução da
política prevista no artigo 1º, criando-lhes obrigação
de forma colidente com o primado da autonomia
municipal.

Em verdade, a Carta Magna erigiu o
Município a entidade indispensável ao nosso sistema
federativo, integrando-o na organização política-
administrativa, garantindo-lhe verdadeira autonomia,
nos termos dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, “c”, da
CFRB.

Paulo Bonavides, com propriedade, leciona

“Não conhecemos uma única
forma de união federativa
contemporânea onde o princípio
da autonomia municipal tenha
alcançado grau de caracterização
política e jurídica tão alto e
expressivo quanto aquele que
consta na definição constitucional
do novo modelo implantado no
país com a Carta de 1988”.

Assim como se dá com os Estados-membros,
a autonomia municipal lastreia-se na capacidade de
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auto-organização e normatização própria,
autogoverno e auto-administração.

Assim, não compete aos Estados impor,
unilateralmente, obrigações aos municípios, pois, em
verdade, são eles reciprocamente autônomos: cada
um, na esfera de competências que a Constituição
lhes atribui, goza de plena autodeterminação.

Na espécie, não pode o Estado determinar a
execução da política prevista no artigo 2º já que o
Município deve observar, no exercício de suas
competências legislativa e administrativa, apenas a
Constituição Federal, a qual, no particular, não prevê
tal possibilidade.

Finalmente, no tocante ao artigo 3º do
Autógrafo, também não pode o mesmo prevalecer.

O artigo 3º, como vimos, preceitua que os
condomínios construídos às margens das praias
deverão facilitar o livre acesso às praias por eles
obstruídos, tomando as medidas de segurança
necessárias.

Disposto sobre o regime jurídico dos
chamados condomínios, está o Autógrafo
enveredando pela seara do direito civil, matéria afeta
privativamente à União Federal (art. 22, I, da Carta
Magna).

Calha observar que a União Federal,
inclusive, já legislou sobre o tema, como se vê nos
artigos 1.314 a 1.358 do Novo Código Civil.

A verdade é que, inobstante a louvável
intenção dos nobres deputados capixabas, o disposto
parece confundir a situação dos condomínios com a
dos loteamentos.

Em se tratando de loteamento, com o seu
registro passam a integrar o domínio do Município as
vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto (art. 22, da Lei 6.766/79).

Com isso, não se pode pretender obstacular,
nestes logradouros que passam a integrar o domínio
público, o trânsito da população em geral, inclusive,
se for o caso, o acesso às praias.

Já em se tratando de condomínio, isso não
ocorre, já que o bem, em sua integridade, continua
pertencendo aos condôminos, sob o regime previsto
na legislação federal, não se cogitando em
logradouros sob o domínio público.

Sendo assim, não podem os Estados, como já
afirmado alhures, interferir na propriedade
condominial, já que lhes falece competência
legislativa para tanto.

Registre-se que, também sob o prisma da
razoabilidade, não merece prosperar o preceito inserto
no artigo 3º do Autógrafo.

Assim se dá porque, de forma desarrazoada,
estar-se-ia submetendo a propriedade condominial a
um regime jurídico diverso da propriedade individual.

Veja-se que em relação ao imóvel
pertencente a uma só pessoa, não incidiria a regra do
artigo 3º, já que inexistente a figura do condomínio,
enquanto que, se esse mesmo imóvel passasse a
pertencer a duas pessoas, agora sob regime de
condomínio, o dispositivo iniciaria a produzir esses
efeitos; posteriormente, se um dos condôminos
adquirir o imóvel do outro, tornando-se único
proprietário do bem, novamente aquele imóvel estaria
imune aos efeitos da regra, e por diante.

Destarte por ofender o primado da
razoabilidade, também há de se rechaçar o preceito”.

Por todas estas razões, e em que pese o nobre
propósito do legislador, não vejo como prosperar o
Projeto de Lei, posto que se mostra inconstitucional,
eis porque veto integralmente.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Publique-se. À Comissão de Justiça.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 11 de maio de 2004.

MENSAGEM N° 91/2004

Senhor Presidente,

Objetivando organizar e disciplinar atos
administrativos firmados pelo Instituto Estadual de
Saúde Pública - IESP, órgão executor das ações de
saúde do Sistema Estadual de Saúde, com os
Municípios, quando da celebração de convênios, é
que submeto à apreciação dessa ilustre Casa
Legislativa, o anexo Projeto de Lei, com o fito de
criar mecanismos administrativos para agilizar e
corrigir distorções, com vistas à municipalização da
saúde, efetivando as conquistas até hoje auferidas.

Para tanto, proponho, através deste Projeto
de Lei, orientação técnica para que o sistema Estadual
de Saúde alcance os rumos pretendidos pelo Governo.

Esclareça-se, por oportuno, que a presente
proposição trará mais benefícios à população do
Estado, além de melhorar o controle administrativo
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do Sistema, incluindo a regularização das ações
praticadas até a presente data.

Certo da atenção dessa Casa para a
aprovação do presente Projeto de Lei, subscrevo.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI N° 113/2004

Autoriza o Poder
Executivo a doar bem
móveis em Municípios.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado,
através do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP,
a doar aos Municípios, os bens móveis cedidos até a
presente data, mediante convênio elaborado pela
Procuradoria do Órgão.

Art. 2° A Superintendência Central
Administrativa e Financeira, conjuntamente com a
Superintendência Central de Ações de Saúde,
formalizarão os processos administrativos para
análise da Procuradoria Autárquica, no sentido de
elaborar o termo final de doação.

Parágrafo único. Caberá ao Diretor
Presidente do Instituto Estadual de Saúde Pública,
após análise das Superintendências e parecer da
Procuradoria, deliberar pela doação.

Art. 3° Os bens cedidos pelo antigo
INAMPS e pelo Ministério da Saúde ou Ministério da
Previdência Social, respeitado o disposto no artigo 1°,
poderão ser transferidos para o Município, cabendo
ao mesmo a sua manutenção e a devida prestação de
contas, inclusive quando da baixa patrimonial e
descarte.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

REQUERIMENTO S/N°/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE PESAR pelo falecimento
do Sr. Wagner Rossoni, ocorrido neste dia.

Apresentamos nosso apoio neste momento
de dor à viúva, Da. Maria da Penha Verejão Rossoni.

Requer ainda que este documento seja
remetido à Sra. Maria da Penha Varejão Rossoni, no
seguinte endereço: Rua Amélia Tartuce Nasser, 1130,
Jardim da Penha, Vitória-ES - CEP 29065.020.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
02 de maio de 2004.

CÉSAR COLNAGO
Deputado Estadual - PSDB

Líder do Governo

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

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

REQUERIMENTO S/N°/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 VOTO
DE PROFUNDO PESAR À SRA. DAORA
SOARES PEREIRA E FAMÍLIA, PELO
FALECIMENTO DA SR. ELIEZER SOARES
PEREIRA, OCORRIDO EM 09/05/2004,
ITAPEMIRIM-ES.

Estamos consternados com tão lamentável
perda.

Requer pois, a esta Presidência que transmita
à família enlutada, em nome da Sra. Daora Soares
Pereira, os votos de profundo pesar dos componentes
deste Poder, no seguinte endereço: Av. Rafael Vale
dos Reis, S/N, Campo Acima - Itapemirim-ES - CEP
29330-000.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2004.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual - PRTB

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



Vitória-ES. terça-feira, 18 de maio de 2004                                                              Diário do Poder Legislativo - 1691

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

REQUERIMENTO Nº 829/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, e em conformidade com o
Art. 295, inciso II requer licença de 15 dias (a partir
de 10/05) para tratamento de saúde, conforme
atestado médico em anexo.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2004.

HERALDO MUSSO
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Defiro. À Secretaria para as
providências de praxe.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê

REQUERIMENTO Nº 044/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Os Deputados infra-assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa.,
após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA,
para o Projeto de Lei Complementar nº 011/2004,
oriundo da Mensagem Governamental nº 089/2004,
que cria a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia
– FAPES.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2004.

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual – PPS
JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual – PTC

HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – O Requerimento de Urgência nº

44/2004, que acaba de ser lido, tem a sua votação
adiada por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 045/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Os Deputados infra assinados, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., após
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para
o Projeto de Lei Complementar nº 010/2004, oriundo
da Mensagem Governamental nº 088/2004, que cria a
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia –
SECT.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2004.

ANSELMO TOSE
Deputado Estadual - PPS
JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual – PTC

HELDER SALOMÃO
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – O Requerimento de Urgência nº
45/2004, que acaba de ser lido, tem a sua votação
adiada por falta de quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

INDICAÇÃO Nº 043/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

A deputada signatária, no uso de suas
prerrogativas regimentais, com fulcro nos artigos 134,
VIII e 167 do Regimento Interno desta Augusta Casa
de Leis, requer à V. Exa., que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo, a seguinte INDICAÇÃO:

A Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, através da proposição da  Deputada
Estadual Sueli Vidigal sugere a iniciativa do
seguinte:

“Estabelecer para os Órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Estado,
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quando da oferta de estágio profissional ou curricular-
remunerados (bolsa de complementação educacional),
a reserva de cota não inferior a 30% do quantitativo
fixado, para atender aos estudantes regularmente
matriculados em estabelecimentos da rede pública
estadual.”

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 11
de maio de 2004.

SUELI VIDIGAL
DEPUTADA ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

Segundo a Lei Federal nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL) a educação abrange
os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, etc,
tendo como princípio, entre outros a valorização da
experiência extra-escolar, com a vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Com vista ao desenvolvimento das aptidões
para a vida produtiva e preparação geral para o
trabalho, estabelece a referida indicação, que o aluno
matriculado no ensino fundamental, médio e superior,
especialmente o jovem, deverá ter a possibilidade de
acesso à educação profissional que poderá ser objeto
de avaliação pelo competente sistema de ensino.

Outrossim, há de se ter em conta que o
elevado contingente da clientela das escolas públicas,
via de regra, se situa nas camadas da população social
e economicamente menos favorecida, o qual, sem
perspectiva, é compelido a elevar a taxa de evasão
escolar, movido pela necessidade da busca de
alternativas de subsistência, fato que não pode ser
desconsiderado pelos poderes constituídos.

Diante deste contexto é imperioso que os
organismos da administração pública adotem ações
que possam minimizar esse quadro de desajuste
sócio-econômico, propiciando maior espaço e
oportunidade à capacitação de jovens estudantes das
escolas públicas, o que só será possível se houver
disposição legal que lhes favoreça.

Sabedora que somos, da seriedade e
responsabilidade, que tem caracterizado vossa
proficiente atuação no Executivo deste Estado,
agradecemos antecipadamente e aproveitamos a
oportunidade para renovar protestos de elevada e
estima consideração.

Desta feita, objetivando uma melhor
capacitação de jovens estudantes das escolas públicas,
submetemos à presente indicação para apreciação do
Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo,

tendo em vista que a matéria abordada é de interesse
da população.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – A Indicação nº 43/2004, que acaba de
ser lida, tem a sua votação adiada por falta de
quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO Nº 830/2004

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, após ouvido o Plenário, de acordo com o art.
159, VI do Regimento Interno, o cancelamento do
REQUERIMENTO Nº 406/04 de realização de
Sessão Especial do DIA NACIONAL DE
COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL INFANTO-JUVENIL no dia 18 de Maio
às 19 horas.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, em 11 de maio de 2004.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual/PT

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – O Requerimento nº 830/2004, que acaba
de ser lido, tem a sua votação adiada por falta de
quorum.

Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA PELA
RESOLUÇÃO Nº 2.069/03, PARA DEBATER E

PROPOR SUGESTÕES SOBRE A
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS E

ENERGIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIMENTO Nº 831/2004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

A Comissão Especial criada pela
RESOLUÇÃO Nº 2.069, de 13/03/03, para debater e
propor sugestões sobre a exploração de petróleo, gás
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e energia no Estado do Espírito Santo, por
deliberação de seus membros, em reunião realizada
no dia 10 de maio de 2004, com fulcro no artigo 53
do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem
requerer a Vossa Excelência, prorrogação do prazo
desta Comissão por um período de 120 (cento de
vinte) dias.

Vitória–ES, 10 de maio de 2004.
Deputado MARCELO SANTOS

Presidente da Comissão

Exmº Sr.
DEPUTADO CLAUDIO VEREZA
Presidente da Assembléia Legislativa do ES

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em discussão o Requerimento nº
831/2004.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Paulo Foletto, por cinco minutos.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, aproveitando a chegada da Srª Deputada
Fátima Couzi ao Plenário, convidamos todos os
colegas parlamentares e todos os presentes a estarem
aqui, sexta-feira, quando se realizará o Seminário
sobre Cooperativismo, idéia compartilhada entre as
cooperativas que estiveram conosco em fevereiro
deste ano. A própria Srª Deputada Fátima Couzi foi a
primeira, face as queixas das cooperativas, a sugerir
que num âmbito maior trouxéssemos pessoas que
pudessem expor melhor o assunto.

Não foi possível trazer o senador relator da
nova legislação que versa sobre cooperativismo, lei
que está tramitando no Congresso Nacional há alguns
anos, mas conseguimos uma autoridade em legislação
cooperativista, uma advogada do Triângulo Mineiro,
de Uberlândia ou Uberaba, que se dispôs a vir. Ao ser
convidada, ela disse que normalmente cobra para
participar de eventos, mas como este não terá
finalidade lucrativa, as cooperativas apenas discutirão
seus problemas, ela não nos cobrará nada. O tema do
seminário será Cooperativismo - Tributos &
Desenvolvimento Sustentável, já que o
cooperativismo tem por lema o crescimento coletivo.
E, em função das últimas tributações que vêm
acontecendo, cada vez mais fica difícil administrar
uma cooperativa.

Estamos tentando contar com a presença do
vice-Governador, para que S. Exa. confirme a
disposição e disponibilidade de a Casa Civil orientar
o Executivo maior, o Governador Paulo Hartung, a
encaminhar a lei do cooperativismo para ser
apreciada pela Assembléia Legislativa. Vários
estados do Brasil já têm essa lei. Fizemos uma minuta
de legislação, fazendo um apanhado de todas as que
vigoram no Brasil, pois novas leis sobre
cooperativismo foram aprovadas recentemente .
Fizemos esse apanhado e encaminhamos. Só que por
vício de origem, baixamos de pauta antes de ela ser
apreciada pela Comissão de Justiça, com o
compromisso de que o Executivo mande essa lei.

O ex-Deputado Lelo Coimbra, atual vice-
Governador do Estado, que era presidente da Frente
Parlamentar Cooperativista, está empenhado para que
essa lei, no tempo mais exíguo possível, seja
encaminhada para o Legislativo . Esperamos que
sexta-feira S. Exa. esteja aqui – inclusive
confirmamos sua presença com a assessoria, embora
não tenhamos ainda o horário definido – e esperamos
que traga a novidade, qual seja, o encaminhamento da
mensagem do Executivo, para podermos discutir a lei
do cooperativismo, que sem dúvida nenhuma será um
avanço muito grande para o novo modelo econômico
que se desenha nesse terceiro milênio.

Já é propalado nos quatro cantos do mundo
que o cooperativismo é um excelente modelo de
desenvolvimento econômico e social. Ele é intenso na
Europa, que, hoje, fazendo uma junção de países, se
caracteriza como o país mais desenvolvido do mundo,
onde se procura um equilíbrio entre a sociedade,
mesmo com diferentes etnias. Com uma moeda única,
o euro, na Europa o cooperativismo é amplamente
praticado, para fazer o equilíbrio social. Deputado
Gilson Amaro, lá o cooperativismo agrícola, o
cooperativismo na área de pecuária é muito forte.

O Sr. Gilson Amaro – Deputado Paulo
Foletto, é um momento ímpar para nós, porque
realmente sabemos que os municípios do interior,
principalmente os menores, só poderão sobreviver se
nos conscientizarmos de que temos de implantar o
sistema de cooperativismo para desenvolver um
trabalho auto-sustentável para os pequenos. Hoje
mesmo um pequeno produtor , que está hospedado
em minha casa, ao ser questionado por que ainda não
havia procurado um médico, me dizia que não o fez
porque não tinha dinheiro nem para sair de casa.
Estava mexendo com plantação de tomate e o veneno
da fruta acabou de piorar a situação dele, e hoje não
suporta mais.

O SR. PAULO FOLETTO - São exemplos
como esse que nos fazem acreditar cada vez mais que
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o cooperativismo é o caminho que temos de tomar.
Voltaremos ao assunto posteriormente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Continua em discussão o Requerimento.

O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Edson Vargas.

O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, no último final de semana estivemos em
reunião da Executiva Nacional do PMN, no Rio de
Janeiro, de forma extraordinária, e na oportunidade
foi tomada a decisão de indicar um novo membro da
Executiva Regional do PMN como vice-presidente, o
empresário de Colatina, Sr. Francisco Soares Pikim.
Será dado posse a esse empresário muito conceituado
que acaba de ser premiado pela “Gazeta Mercantil”
como um dos cinco empresários de maior influência
no Estado do Espírito Santo. Portanto, a presença
desse empresário na Executiva Regional do PMN sem
dúvida alguma dará um colorido todo especial à
executiva do nosso partido, que seguramente é o
partido que mais cresceu nos últimos doze meses.
Houve um crescimento muito grande do PMN, que
atualmente se faz presente com executivas instaladas
em todos os municípios capixabas, com vinte e oito
pré-candidatos a prefeito em todo o território
capixaba.

Portanto, saudamos com alegria a presença
do empresário Francisco Pikim, futuro prefeito do
Município de Colatina. É o nome que discutimos
naquela cidade, que hoje desenvolve uma articulação
que resultará, sem dúvida alguma, numa candidatura
que dará ao Município de Colatina o avanço
necessário e que tanto espera e deseja a Princesa do
Norte.

Por hora, é essa nossa palavra. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Continua em discussão o Requerimento.

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

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

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, aproveitamos esta oportunidade em
que assomamos à tribuna desta Casa para falar sobre
o Requerimento n.º 831/2004, de nossa autoria,
pedindo prorrogação da Comissão Especial criada na
Assembléia Legislativa para debater e propor
sugestões sobre a exploração de petróleo, gás natural
e energia.

Registramos que essa Comissão está
levantando dados e materiais para que realizemos um
seminário visando a sugerir como melhor investir os
royalties de petróleo nos municípios capixabas, uma
vez que existe um aumento de arrecadação,
principalmente nos cofres das prefeituras, referente
aos royalties de petróleo, que tem trazido melhoria na
economia capixaba e principalmente nos municípios
que o recebem.

Queremos, por meio de um conjunto de
ações e parcerias com a própria ANP e o Governo
Federal, por intermédio do Ministério das Minas e
Energia, o Governo do Estado, a Secretaria de
Desenvolvimento, a Petrobras e a Assembléia
Legislativa, realizar um seminário visando a discutir
como melhor investir os royalties de petróleo nos
municípios do Estado do Espírito Santo, por
intermédio do governo estadual. Esse é o nosso
objetivo, razão por que pedimos aos nobres pares que
votem a favor da prorrogação dessa comissão.

Também queremos fazer um registro porque
iniciamos ontem, Deputada Mariazinha Vellozo
Lucas, também presente o Deputado Anselmo Tose,
quando da vinda do governador de Goiás ao Estado
do Espírito Santo, a convite do governador do Estado,
Sr. Paulo Hartung. O governador de Goiás
apresentava as potencialidades do seu Estado, falando
do potencial que tem a indústria e o comércio e que
ele precisava de um ramal para escoamento e para
chegada de mercadorias em seu Estado. E sabiamente
o Sr. Governador Paulo Hartung e sua equipe,
procuraram o Governo do Estado de Goiás e, o
trouxeram para o Estado do Espírito Santo, Estado
que tem vocação, totalmente, para a área de comércio
internacional e prestação de serviços e colocou para a
S.Ex.a. à disposição da logística do nosso Estado,
através de suas ferrovias, de suas rodovias e do seu
porto.

Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas,
mas o que nos chama atenção e V. Exª. tem
conhecimento disso, é por que a autoridade portuária
competente para buscar e promover as ações fica
dormindo em “berço o Distrito Federal e Goiânia.
esplendido”. O que faz um navio quando atraca num
berço e é por isso que o nome é berço, porque o navio
dorme ali enquanto as mercadorias entram e saem dos
seus porões. E, sequer o representante da Companhia
Docas do Estado do Espírito Santo estava lá para
dizer: presente. O porto é corpo presente aqui nesta
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movimentação aonde não só, apenas, reúne os
Estados do Espírito Santo e Goiás e sim

Mais uma vez ratificamos a idéia e pedimos
apoio aos nobres Parlamentares, uma vez que o
Ministro dos Transportes estará em nosso Estado no
dia quatorze, para fazermos um manifesto, um
documento e desde já solicitamos a assinatura dos
Nobres Pares para sensibilizarmos o Governo Federal
para estadualizar o Porto de Vitória.

Uma vez estadualizado este porto, o
Governo do Estado que tem feito a parte do Porto de
Vitória, da Companhia Docas do Estado do Espírito
Santo, terá o mecanismo, vai ter condições
necessárias para ir atrás dos armadores, das
mercadorias e das cargas que precisem ser
desembarcadas e embarcadas no nosso Estado.

Srª. Sueli Vidigal, sendo assim, nós que
temos a Rodovia 101 que corta nossos municípios,
nós que temos rodovia BR-262, nós que temos o
projeto de construção da Rodovia 447, denominada
Rodovia Leste-Oeste, poderemos através do controle,
nas mãos do Governo do Estado fazermos com que a
economia comece a ter uma evolução maior.

Hoje, a companhia Docas do Espírito Santo,
se tirarmos o Presidente de lá, ela continuará do
mesmo jeito, porque a burocracia continuará do
mesmo tamanho. Temos retroáreas a serem licitadas,
temos condições melhores para promover o
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Sr.
Deputado Reginaldo Almeida. Falamos isso com a
experiência que temos, por termos trabalhado naquela
Companhia e termos promovido algumas ações
mesmo sendo assessor.

Acreditamos que o melhor caminho será,
sem sombra de dúvidas, a estadualização, observando
os erros que aconteceram em outros portos
estadualizados, como o de Paranaguá e Antonina. Se
corrigirmos os erros lá detectados, teremos um porto
estadualizado com viabilidade econômica e assim
gerando emprego e renda, que é o que mais
precisamos no nosso Estado do Espírito Santo e no
País. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Continua em discussão o requerimento.
(Pausa)

Não havendo mais quem queira discuti-lo,
declaro encerrada a discussão.

Em votação.
O Presidente, de Ofício, convida o Sr. 1º.

Secretário que proceda à chamada dos Srs. Deputados
para efeito de verificação de quorum para votação.

O SR. 1º. SECRETÁRIO
procede à chamada a que
respondem os Srs. Deputados

Anselmo Tose, Claudio Vereza,
César Colnago, Délio Iglesias,
Edson Vargas, Euclério Sampaio,
José Esmeraldo, Gilson Amaro,
Helder Salomão, Luiz Carlos
Moreira, Marcelo Santos, Paulo
Foletto, Reginaldo Almeida,
Robson Vaillant, Carlos Casteglione
e as Sras. Deputadas Brice Bragato,
Fátima Couzi, Mariazinha Vellozo
Lucas e Sueli Vidigal. (19)

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

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

Em votação o Requerimento nº 831/2004
que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 813/04

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

O Deputado Paulo Foletto, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem a presença de V. Exª.
para requerer a inserção nos Anais desta Casa,
VOTO DE CONGRATULAÇÕES com o EXMO.
SR. CARLOS ALBERTO VIEIRA, pela assunção
ao cargo de Presidente do Conselho Administrativo
da Aracruz Celulose.

O senhor Carlos Alberto Vieira foi
Presidente do Banco Safra desde 1973 e membro do
Conselho de Administração da Aracruz há mais de
dez anos.

Profundo conhecedor e um dos propulsores
do crescimento da empresa nestes últimos anos, o
senhor Calos Alberto Vieira assume o cargo de
Presidente do Conselho Administrativo da Aracruz,
após 37 anos de administração do senhor Erling S.
Lorentzen.

Requer finalmente, que se dê conhecimento
do teor deste ao Sr. Carlos Alberto Vieira, no seguinte
endereço: Aracruz Celulose, Rodovia Aracruz, s/n°
Aracruz/ES. CEP.: 29197-000.



1696 – Diário do Poder Legislativo                                                             Vitória-ES, terça-feira, 18 de maio de 2004

Sala das Sessões, 06 de maio de 2004.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual - PSB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
813/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 814/2004

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

O Deputado Estadual abaixo assinado, no
uso de suas prerrogativas regimentais,
respeitosamente requer a V. Sxª., ouvido o Plenário, a
inserção de VOTO DE CONGRATULAÇÕES
COM O POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM a FUNDAÇÃO MANOEL DOS
PASSOS BARROS, pelos serviços prestados na área
Social do nosso estado e pela inauguração de sua sede
no último dia 06 do mês e ano em curso, no
município da Serra, merecendo por tanto as
homenagens deste Poder.

Requer ainda que do presente seja
encaminhado cópia ao Sr, Antônio Carlos
Rodrigues de Oliveira (Presidente), Sr. Gilberto
Ribeiro dos Santos (Secretário), Srª. Roberta Borba
(Assistente Social), Srª. Leticia Resende (Assistente
Social), sito na Rua 1B, Lote 1, Quadra 3, Setor II.,
S/N, Civit II., Laranjeiras - Serra- ES- CEP 29160-
280.

Vitória, 10 de maio de 2004.

GEOVANI SILVA
Deputado Estadual

Exmo Sr.
Deputado CLAUDIO VEREZA
Presidente da ALES
Interno

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
814/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 815/04

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 n°1600/91- Regimento Interno -
REQUER, após ouvido o Plenário, a inserção nos
Anais desta Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES para com o povo de Santa
Maria de Jetibá, pelo transcurso do 15° Aniversário
de Emancipação Político- Administrativa dessa
importante Cidade do Estado.

Requer ainda, que da decisão do Plenário
seja dada ciência ao Sr. Helmar Potraz,
Excelentíssimo Prefeito Municipal, à Rua Hermann
Mietschink, n°23-A-  Centro- Santa Maria de Jetibá-
ES-CEP 29645-000.

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2004.

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS
Deputada Vice- Presidente- PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
815/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 816/2004

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
ESPIRITO-SANTENSE, e em especial com o
informativo da Orla- “MARESIAS”
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Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, se dê ciência ao Sr. Eduardo Mendonça, Diretor
Responsável pela Publicação do Informativo
“MARESIAS” À Rua Santa Maria, 2001- Jacaraípe-
Serra/ES- CEP: 29.173-670.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2004.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
816/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 817/04

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 POPULAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA
PALHA, EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 41
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA.

Requer pois, a essa Presidência, que
transmita aos homenageados, o teor deste na pessoa
do Excelentíssimo Senhor Prefeito, GETULIO
MANOEL LOUREIRO,  no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha:
Praça Vicente Glazar, 159- São Gabriel da Palha/ES-
CEP: 29780-000.

Sala das sessões, 13 de maio de 2004

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
817/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 818/04

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
O SINDICATO DE COMÉRCIO DE
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO  - SINDIEX- PELA
COMEMORAÇÃO DO SEU 12° ANIVERSÁRIO.

Requer pois, a essa Presidência, que
transmita aos homenageados, o teor deste na pessoa
do Diretor- Presidente, Senhor SEVERIANO
ALVARENGA IMPERIAL, no seguinte endereço:
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, sala 701- Century
Tower- Torre A- Santa Lúcia- Vitória/ES. CEP:
29055-131.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2004

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
818/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 819/2004

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

O Deputado signatário, 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, ao
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ILMO. PASTOR ELY BLUNK, pela passagem do
quinto aniversário do Programa Desafios.

O PROGRAMA DESAFIOS, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e socialização
de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao Ilm°. Pastor Ely Blunk,
Av. Vitória, n°2826 Bento Ferreira- Vitória- ES CEP:
29050-140 bem como ao Ilm°. Sr. Superintendente
Geral da Rede Tribuna, João Carlos Pedrosa no
seguinte endereço: REDE TRIBUNA Rua Joaquim
Plácido da Silva, n°225 Ilha de Santa Maria- Vitória-
ES CEP. 29051-070.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,
Vitória- ES, 11 de maio de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual- Líder PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
819/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 820/2004

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 MUNICÍPIO DE
JOÃO NEIVA, pela passagem do aniversário de
emancipação político-administrativa.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Prefeito da Cidade Senhor
ALUYSIO MORELLATO no endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA,
Av. Presidente Vargas, n° 356, Centro - João Neiva-
ES - CEP 29680-000, bem como também ao
Presidente da Câmara Municipal, senhor LUIZ
MASOLINE, no endereço: CÂMARA
MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, Praça Nossa
Senhora do Líbano, n° 30, Centro - João Neiva-ES -
CEP 29680-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória-ES, 10 de maio de 2004.

REGINALDO ALMEIDA
Deputado Estadual - Líder do PSC

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
820/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 821/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Sindicato e Organização de Cooperativas
Brasileiras do Espírito Santo (OCB/ES), pelo III
Encontro de Mulheres Cooperativistas do Espírito
Santo.

Requer ainda que este documento seja
remetido, a Sra. Marilydia Espindula Passos Costa,
no seguinte endereço: Rua Dionísio Rosendo, 155,
Ed. Renata, 8° andar - Centro, Vitória-ES - CEP
29010-100.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de maio de 2004.

CÉSAR COLNAGO
Deputado Estadual - PSDB

Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
821/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

(Comparecem os Srs. Deputados
Rudinho de Souza, Sérgio Borges
e Zé Ramos)
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 822/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES à
Panan Indústria de Madeira e Móveis, pela conquista
do prêmio "Top de Marketing ADBV (Associação
dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil)
2004".

Requer ainda que este documento seja
remetido, ao Presidente, Sr. Paulo Joaquim do
Nascimento, no seguinte endereço: Rua Alegre, 1802,
Bairro Shell, Linhares-ES - CEP 29101-600.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
04 de maio de 2004.

CÉSAR COLNAGO
Deputado Estadual - PSDB

Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
822/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

(Comparecem os Srs. Deputados
Cláudio Thiago, Gilson Gomes e
Janete de Sá)

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 823/2004

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES à
Secretaria de Estado da Cultura, pela programação
cultural "Caminho do Imigrante", ocorrido no dia 1°
de maio do corrente ano.

Requer ainda que este documento seja
remetido, a Secretária Neusa Maria Mendes, no
seguinte endereço: Rua General Osório, 83, Ed.
Portugal, 16° andar, Centro - Vitória-ES - CEP
29020-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
04 de maio de 2004.

CÉSAR COLNAGO
Deputado Estadual - PSDB

Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
823/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 824/2004

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

O Deputado 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 a
FAMMOPOCI - Federação das Associações de
Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro
de Itapemirim, pela cerimônia de posse da diretoria,
em 07 de maio de 2004.

Requer ainda que da manifestação do
Plenário desta Casa de Leis, seja dada Ciência, ao
Presidente, Sr. Alexon Soares Cipriano, no seguinte
endereço: Av. Francisco Cabral da Fonseca, 31 -
Coramara, CEP - 29313-510, Cachoeiro de
Itapemirim-ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de maio de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
824/2004 que acaba de ser lido.
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Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 825/2004

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

O Deputado 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 Faculdade
de Música do Espírito Santo, pelo aniversário de 50
anos de existência, de música, arte e cultura
oferecidas à sociedade capixaba.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento à Diretora da Faculdade de Música do
Espírito Santo, a Sra. Heloisa Cordeiro Schaydegger,
no seguinte endereço: Av. Princesa Isabel, 610 -
Centro, CEP 29010-360, Vitória-ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de maio de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
825/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 826/2004

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

O Deputado 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 a

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,
pelo aniversário de 50 anos.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Magnífico Reitor Professor Rubens
Sérgio Rasseli, no seguinte endereço: UFES -
Gabinete do Reitor, Av. Fernando Ferrari, s/n -
Campus Universitário, Goiabeiras, CEP 29060-900,
Vitória-ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de maio de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
826/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 827/2004

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

O Deputado 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 advogado
Hélio Maldonado Jorge, agraciado como o prêmio
"Melhor Advogado do Brasil - 2004"', recebido no
dia 03 de maio de 2004, no Hotel Hilton, São
Paulo(SP), outorgado por Norberto Gauer Eventos
Internacionais.

Requer ainda que da manifestação do
Plenário desta Casa de Leis, seja dada Ciência, ao
homenageado, no seguinte endereço: Rua Henrique
Moscoso, n° 1119, sobre loja n° 04 - Ed. Centro da
Vila Shopping, CEP 29100-020, Vila Velha-ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de maio de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
827/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N° 828/2004

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

O Deputado 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 a
Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória, pelas comemorações doa aniversário de 14
anos.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Sr. Diretor Presidente Marcelo
Ferraz Goggi, no seguinte endereço: CETURB, Rua
José de Carvalho, s/n - Ilha de Santa Maria, CEP
29040-530, Vitória-ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de maio de 2004.

JOSÉ TASSO ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Em votação o Requerimento nº
828/2004 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Não havendo mais Expediente a ser
lido, passa-se à fase das Lideranças Partidárias, hoje
destinada ao PDT.

Concedo a palavra à Sra. Deputada Sueli
Vidigal.

A SRª SUELI VIDIGAL – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, boa-tarde a todos que nos assistem nesta
tarde.

Na tarde de hoje, da tribuna desta Casa,
faremos algumas considerações que consideramos de
extrema importância para o conhecimento de nossa
sociedade. Jamais nos utilizaríamos deste espaço para
faltar com a verdade ou dizer algo que não pudesse
ser comprovado para a população do nosso Estado.

Apesar de novata neste Parlamento, tenho
pautado minha conduta nesta Casa de forma
transparente, votando sempre de acordo com a minha
consciência e, mais, seguindo as normas legais que
norteiam este Parlamento.

Existe o Diário Legislativo a que não só a
imprensa mas todos têm acesso, onde poderão
observar como votam os Deputados ou como não
votam os Deputados. E como vota a Deputada Sueli
Vidigal. É fácil perceber a coerência das posições
aqui praticadas.

Desde que assumi o exercício deste mandato,
sinto-me por demais honrada pela confiança da
população que me conferiu o direito de representá-la
nesta Casa de Leis. O meu único e exclusivo
compromisso é com ela. Não estou aqui atendendo os
interesses de a, b ou c, porque não sou mulher de me
curvar ante o poder econômico, prova disso é a minha
atuação nesta Casa.

Hoje, o jornal “A Gazeta” publicou uma
matéria dizendo que votamos a favor da reeleição de
Presidente do Tribunal de Contas. Apesar de respeitar
e entender a importância desse veículo de
comunicação no processo de moralização dos órgãos
públicos, queremos contestá-lo. Votamos ontem pela
inconstitucionalidade da matéria. Segundo o nosso
Exmº Presidente, e bem enfático por sinal, votamos
com o parecer da Comissão de Justiça e não o mérito
da matéria, como está registrado nos Anais desta
Casa.

Acompanhamos o parecer da Comissão de
Justiça e em nenhum momento nos pronunciamos
favoráveis à reeleição naquele órgão, mesmo porque
no início desta legislatura fomos autora de um projeto
de lei acabando com a reeleição nesta Casa, que
chegou até a ser assinado por alguns parlamentares.
Retiramos para assinar com o Presidente Claudio
Vereza, que apresentou um projeto com esse mesmo
teor naquela oportunidade.

É claro que entendemos como necessário o
projeto de autoria do Sr. Deputado César Colnago,
mas devemos respeitar a autonomia dos Poderes.

Agora, falaremos com o Sr. Deputado César
Colnago. Propomos a elaboração de um documento
assinado por todos os Deputados, pela OAB,
“Transparência Capixaba”. Enfim, todos juntos
encaminharmos um documento, uma proposta de
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revisão na Lei Orgânica do Tribunal de Contas não
permitindo a reeleição. Pois esta é iniciativa
constitucional do próprio órgão. Acreditamos que
desta forma manteremos o princípio da
respeitabilidade dos Poderes, para que assim o efeito
possa ser mais efetivo. Dessa forma contem conosco.

É isso que gostaríamos de registrar nesta
tarde, durante o horário das lideranças, porque é
muito importante que se diga que a nossa atuação
nesta Casa de Leis tem sido marcada pela
transparência, pela ética e, mais do que isso, está
retornando à sociedade o que ela espera de nós. Na
verdade nós, Deputados novatos, elegemo-nos em
cima realmente da impunidade que imperava nesta
Casa.

Em outra ocasião foi apresentado um outro
projeto com esse mesmo teor pelo Sr. Deputado
Anselmo Tose, que recebeu naquela oportunidade
parecer pela inconstitucionalidade.

Apresentamos vários projetos, como o do
orçamento participativo, que foi considerado
inconstitucional por esta Casa, votado por toda
Bancada do PT, votado pelo Sr. Deputado César
Colnago, enfim, votado pela maior parte dos Srs.
Deputados.

Estamos reapresentando o projeto do
orçamento participativo, porque entendemos que é
uma peça fundamental para a gestão pública.
Brigaremos pela sua aprovação. Apresentamos vários
projetos nesta Casa de Leis, que receberam parecer
pela inconstitucionalidade.

Nós, enquanto Deputada, nesse primeiro ano
de mandato temos seguido muito o que determina a
Procuradoria da Casa. A nossa atuação neste
Parlamento sempre é pautada pela Procuradoria deste
Poder. O que é a Procuradoria? São os advogados que
dão cobertura às comissões permanentes. Quando a
Comissão de Justiça oferece o parecer pela
constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de
um projeto, é porque com certeza deve ter verificado
o parecer da Procuradoria da Casa.

Gostamos muito do Sr. Deputado César
Colnago, temos um apreço muito grande por S.Ex.ª,
como temos um respeito muito grande por todos os
nossos colegas Parlamentares, respeitamos as
posições de S.Exªs. Respeitamos até quando
apresentamos alguns projetos de grande relevância e
eles recebem parecer pela inconstitucionalidade.

Agora, alguns projetos foram votados nas
Comissões Permanentes e neste Plenário, com parecer
pela constitucionalidade, mas foram vetados no
Palácio Anchieta sob a alegação de serem
inconstitucionais.
Registramos essa nossa posição e dizer que a nossa
atuação dentro desta Casa é para dar à sociedade
capixaba aquilo que ela espera: transparência e ética.
(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 Délio
Iglesias.

O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, boa-tarde a todos que nos ouvem e nos
assistem. Mandamos um abraço especial aos
moradores da Grande Cobilândia, onde a TV
Assembléia tem uma audiência muito grande. A
população tem assistido diariamente o trabalho dos
Deputados desta Casa de Leis. Parabenizamos os
moradores por dedicarem parte do seu tempo a
assistir e participar de uma maneira tranqüila,
ouvindo as ações dos Parlamentares capixabas.

Somos assinante da “Revista Adventista”,
que nos informa tudo que está acontecendo no País
com relação ao desenvolvimento da Igreja
Adventista, os números que hora vem acontecendo.

A revista publicou uma matéria muito
importante, que nos chamou muita atenção e que
gostaríamos de ler na íntegra. Projeto de lei no
Macapá beneficia cristãos guardadores do sábado,
cristãos que preservam o dia do Senhor, conforme o
quarto mandamento da Palavra de Deus.

A matéria publicada na Revista Adventista,
edição de maio de 2004, à página 30, com o título
“Projeto de Lei beneficia guardadores do Sábado no
AP”, diz o seguinte:

“Está crescendo o respeito
ao princípio religioso da
observância do sábado, como dia
sagrado, nas instituições públicas do
Norte do país. Nos últimos meses,
adventistas, judeus e outras
organizações que guardam o sétimo
dia têm conquistado sucessivas
vitórias, com a promulgação de leis
que asseguram esse direito
religioso.

O fato sinaliza o
reconhecimento da liberdade
religiosa, garantido pela democracia
brasileira. O exemplo mais recente
aconteceu na Assembléia
Legislativa de Macapá, AP, onde os
Deputados sancionaram o Projeto
de Lei nº 100/03, que dispõe sobre a
proibição de provas de concursos
públicos, vestibulares, exames de
massa ou similares aos sábados. O
projeto foi de autoria da Deputada
Raimunda Beirão.
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“É um avanço aqui no
Estado, onde já existe
reconhecimento público para esse
princípio religioso”, disse Davilson
Aguiar de Souza, líder de
Comunicação da Igreja Adventista
de Vitória do Jari. Ele e Valdira
Souza Pantoja foram dois entre
vários membros da igreja que
apresentaram a sugestão à Deputada
Raimunda.

Há três anos, os estudantes
do Estado participaram de um
confinamento, por iniciativa das
instituições públicas e privadas,
durante o qual se mantiveram
incomunicáveis nas horas de
Sábado. O próprio Davilson teve
que participar do confinamento para
garantir sua presença no concurso
da Prefeitura Municipal de Vitória
do Jari.

A adoção de medidas
legais dá mais tranqüilidade aos
estudantes e visibilidade aos seus
princípios de fé”.

Louvo a Deus pela democracia brasileira,
porque aqui podemos cantar, falar o que quisermos.
Temos a democracia do direito à liberdade de
imprensa e cremos que o nosso País tem dado
demonstrações verídicas de democracia.

No Amapá essa Lei está beneficiando
Adventistas como o Deputado Délio Iglésias é.
Notem bem que aqui em Vitória, Sra. Deputada
Mariazinha Vellozo Lucas, - gostaria de chamar a
atenção de V.Ex.ª que é amiga dos desbravadores, dos
aventureiros, dos jovens adventistas, - o nosso
Prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas promoveu um
concurso e infelizmente a segunda etapa ocorrerá
num sábado. Talvez S.Ex.ª nem saiba que existe uma
Lei de nº 6.667, que veda a realização de provas aos
sábados e determine que sejam aplicadas em dias de
semana.

Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, V.Ex.ª
que é mãe do Prefeito, uma Deputada sensível, leve o
nosso pedido ao Prefeito Luiz Paulo, pois S.Ex.ª se
quiser pode proceder como no Amapá, o
confinamento, ou seja, os participantes.

A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas- Qual é o
concurso, Sr. Deputado?

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Esse concurso
que está acontecendo...

A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas – Dos
Guardas Municipais?

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Creio que é
dos Guardas e um outro concurso.

A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas –
Gostaria de saber qual é o nome, posso não conseguir,
mas falarei.

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Peço aos
nossos funcionários que estão em nosso gabinete e
que nos ouvem neste momento, que nos encaminhem
o nome dos concursos. Nobre Deputada, infelizmente,
por ser o primeiro orador, não tive tempo de trazer
esta informação. O Deputado Marcelo Santos está
mandando que eu aumente o tom de voz, mas é
impossível aumentar porque V.Ex.ª está ouvindo
tranqüilamente, até porque em Cariacica os concursos
não são realizados no sábado. Não é verdade?

O pai do Deputado Marcelo Santos já foi um
Adventista, casou-se com uma pessoa que foi
Adventista e tenta realizar os concursos durante a
semana. Tenho certeza de que isso não chegou ao
conhecimento do Sr. Prefeito Luiz Paulo Vellozo
Lucas.

O Sr. Presidente Claudio Vereza nos disse há
dias e o parabenizamos e agrademos, que em 1996
fez uma Lei para que esses concursos públicos, esse
processo seletivo, não fossem aplicados aos sábados.
Infelizmente essa lei apenas abrangeu a Rede
Estadual. Hoje, com a Lei do Sr. Deputado Marcos
Gazzani, vai mais além, chega até a rede municipal e
também empresas privadas.

Gostaria de apelar à sensibilidade do pessoal
da Prefeitura de Vitória, de todas as demais
Prefeituras da Grande Vitória e, ainda, de todos
aqueles que estão promovendo os concursos públicos
para que respeitem a Lei. Se a Lei existe é para ser
respeitada. Se atravessamos o sinal vermelho, somos
multados; se cometemos uma infração iremos pagar
por aquilo, e não podemos permitir que autoridades
públicas que sabem, que conhecem essas leis,
continuem a promover concursos públicos em dias
onde, infelizmente alguns ficarão alijados do
processo.

Há poucos dias essa lei foi discutida e o
Ministro Nelson Jobim - onde o Sr. Ministro
Sepúlveda Pertence iria julgar e passou para o Sr.
Ministro Nelson Jobim - indeferiu a Liminar que
proporia o fim da Lei n° 6667/01.
Queremos fazer também um apelo às Faculdades da
Grande Vitória e do interior do Estado tendo em vista
os alunos que infelizmente não podem participar das
aulas nesse Dia. Sabemos das dificuldades. São
questões de princípios. É uma questão de ensino
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religioso, de direito, de liberdade de consciência
religiosa, mas fazemos um apelo para que tenham um
mínimo de senso a fim de possibilitar que esses
alunos possam repor essas aulas em outro período ou
até mesmo que demorasse mais meio ano para se
formarem, mas que não fossem prejudicados como
estão sendo nas Faculdades em Colatina.

Acreditamos que esse Sr. Deputado que aqui
está, tem olhado com carinho os anseios do povo do
Estado do Espírito Santo mas bem certo é, Sr.
Presidente, que recebemos inúmeros votos de
confiança do povo Adventista, por sermos Adventista
de berço, nascendo assim nesta Igreja e dedicando
toda nossa vida ao ministério da Igreja Adventista.

Não puxando a sardinha para o lado dos
Jovens Adventistas, para a Igreja Adventista, mas
pelo contrário, fazendo valer o direito de liberdade,
de consciência religiosa.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o nosso apelo. Mais
um vez a nossa gratidão a V. Exª quando em 1996 fez
valer esta Lei e o então Sr. Governador Vítor Buaiz a
sancionou e está valendo até hoje.

Muito obrigado e que as autoridades sejam
sensíveis ao nosso apelo. (Muito bem!)

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

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado José
Tasso. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado
Reginaldo Almeida. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado
Anselmo Tose. (Pausa)

O SR. ANSELMO TOSE - (Com revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs.
Deputados, assomo a esta Tribuna, Sr. Deputado
Marcelo Santos, para falar sobre a importância da
criação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo que amanhã, quinta-feira, dia
13 de maio, completa um ano. Neste tempo pudemos
observar quanta diferença com o passado. O nosso
Estado, que estava meio perdido, do ponto de vista da
orientação e de suas perspectivas econômicas, cremos
que nos colocamos nos trilhos.

Esta Secretaria tem à frente o Sr. Júlio César
Carmo Bueno. Na semana passada, o Secretário
publicou um artigo no jornal A Gazeta falando
exatamente sobre o desenvolvimento capixaba, uma
visão de presente e futuro. Sua Exª tem como
Subsecretário o Sr. Almir Bressan Júnior, um
profissional competente, experiente, que já passou
por várias secretarias, inclusive, na Prefeitura de
Vitória. A Sra. Márcia Abraão que é a Subsecretária
de Turismo, também muito experiente e competente

que tem grande respaldo no setor, ou  como eles
mesmo chamam,  no “trade” turístico capixaba.

A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico direciona a implantação de projetos e
ações que busquem o desenvolvimento do nosso
Estado. Tem como função atrair, localizar e manter
investimentos aqui na nossa terra. E, ainda, como
missão, aumentar a competitividade, a produtividade
e a qualidade dos bens e serviços que são produzidos
no Espírito Santo. Essas são as três principais funções
da Secretaria.

Somos - o Sr. Marcelo Santos acabou de usar
desta Tribuna e falou - um Estado que tem um
potencial fantástico e, até pouco tempo, buscava os
Estados do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso e
Minas Gerais, nosso vizinho, para mostrar que
tínhamos um complexo portuário muito dinâmico.
Eles não acreditavam. Hoje, eles nos procuram.

Anteontem estivemos com o Governador
Marcone Perillo, que nos disse que Goiás é um
grande produtor de matéria prima, particularmente
soja e carne bovina e que necessita de portos.
Paranaguá, não é preciso nem falar, porque depende
dos humores do Governador e de seu irmão que é
presidente daquele porto. O Porto de Santos é muito
concorrido e de custo mais elevado.

A comitiva de Goiás acordou uma visita com
o Governador Paulo Hartung, que fará também uma
retribuição de visita àquele Estado, junto com sua
equipe. Isso mostra claramente o potencial que temos
aqui, que está dentro das atribuições da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

Temos, também ,de aumentar o calado do
Porto de Vitória e licitar, de uma vez por todas, o
Porto de Barra do Riacho que tem uma retroárea e um
sistema de logística fantástico, que o colocaria,
talvez, como um dos mais competitivos do mundo.

Precisamos, ainda, investir no Porto de Ubu,
em Anchieta, que é muito importante para o
desenvolvimento capixaba, particularmente do Sul,
que sofreu um processo de esvaziamento econômico
ao longo dos últimos anos. Hoje, está pouco utilizado,
praticamente ocioso. Isso será possível se for
construída a Translitorânea, a ferrovia litorânea Sul,
que vai de Flexal, em Cariacia, até Ubu, e depois até
o Rio de Janeiro, com os ramais.

O Sr. Marcelo Santos – Só para acrescer ao
discurso de V.Ex.a. e parabenizá-lo mais vez  por
estar debatendo um assunto de suma importância para
o Estado. Com a construção do Porto de Barra do
Riacho e ativação, para outras finalidades do Porto de
Ubu, poderemos trazer para esses dois Portos e
terminais, navios chamados Pós-Pamanax que
carregam em seu bojo mais de três mil conteineres,
ou seja, se ele carrega mais de três mil conteineres
naturalmente o incremento da economia capixaba
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será maior do que o que acontece com os navios que
não conseguem acessar ao cais comercial, ou seja, ao
canal e à bacia de evolução, porque o calado está em
nove e meio e nós precisamos de doze e meio para
que o navio possa entrar e não encoste o seu fundo na
lama que existe naquele canal.

O SR. ANSELMO TOSE – Ontem, tivemos
uma Sessão Solene em comemoração aos 50 anos da
UFES e estava presente o Professor Roberto Garcia
Simões, que tem um artigo publicado no jornal A
Gazeta de hoje, colocando exatamente o efeito China.
Diz que este país só quer operar com navios de
grande porte. Está importando muito e somos o
quarto, em negociações de comércio com a China,
que precisa de navios de grande calado para que
possa embarcar, em larga escala, os conteineres.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, implantou dois programa
importantes. O primeiro é o Investe Espírito Santo,
que dá incentivos tributários para empresas que
querem investir aqui no Estado, elas têm até três anos
para utilizar esses incentivos.

O segundo programa é o Compete Espírito
Santo, que dá um prêmio anual para aquelas empresas
que quiserem investir no sentido de melhorar a
excelência da gestão de qualidade dos seus serviços e
produtos.

Falávamos das ferrovias e dos portos, mas
falaremos também das estradas que estão sob
responsabilidade da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo,
particularmente a duplicação da BR-101 sul e outros
gargalos que temos como o contorno de Colatina e
Cachoeiro de Itapemirim, a rodovia que liga Nova
Venécia a Ecoporanga, uma série de outras que são
fundamentais para o desenvolvimento capixaba.

Também em parceria com a Prefeitura de
Vitória, com o filho da Srª. Deputada Mariazinha
Vellozo Lucas que é entusiasta desta proposta, temos
a modernização e ampliação do porto de Vitória e a
construção de um verdadeiro centro de convenções.

Vitória já está bem avançada nessa direção.
E quem sabe sejamos a capital dos eventos de
negócios. Sabemos que a promoção desses eventos
são grandes geradores de serviço. Nos últimos anos,
Vitória dobrou o número de vagas nos hotéis. Se
Deus quiser, com o petróleo, com a modernização do
aeroporto e a construção do centro de convenções,
logo dobraremos novamente a capacidade da nossa
rede hoteleira, trazendo mais divisas com o turismo
de negócios.

Por último, mas não menos importante,
falaremos que também está sob a responsabilidade da
Sedetur a política energética e a de petróleo e gás.

Vimos que nos últimos dois, três anos, nós
que produzimos um pouco de petróleo, estamos

passando de três bilhões de barris em termos de
reservas petrolíferas. Há várias propostas dentro da
Sedetur, começando pela proposta de termos um
gasoduto que corta de Presidente Kenedy a Conceição
da Barra, e terá ramais para Cachoeiro de Itapemirim
e Colatina.

Dessa forma será possível oferecer uma
energia limpa e barata, para que desenvolvamos as
nossas indústrias e até atrair grandes empresas para
que façam seus investimentos aqui, já que o gás, em
particular, é uma energia fantástica pelo seu baixo
custo e também politicamente correto do ponto de
vista ambiental.

Sem falar na possibilidade de construção, no
Espírito Santo, da refinaria de petróleo. Um
investimento de grupos transnacionais que traria para
o Estado cerca de sete bilhões e quinhentos milhões
de reais, já com a área escolhida em Ubu.

Agradecemos a todos os Srs. Deputados e
dizemos a V.Exªs. e aos telespectadores que estão nos
ouvindo, que a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo dá uma
grande lição do que deve ser o Estado moderno, não
só os governos estaduais mas também o Governo
Federal e as prefeituras.

Os governos devem ser ágeis, dinâmicos e
devem trabalhar não no sentido de fazer as coisas
diretamente, Sr. Deputado Helder Salomão, V.Exª
que é pré-candidato a prefeito, e sim para articular o
desenvolvimento, fazer com que as coisas aconteçam,
atrair investimentos.

No nosso caso específico, um dos grandes
trabalhos da Sedetur é articular os arranjos produtivos
locais nos setores onde temos grandes empresas, e
podemos articular para que as micro, pequenas e
médias empresas produzam e ofertem serviços para as
grandes empresas, gerando emprego e renda para os
capixabas.

É com grande satisfação que fazemos esse
discurso enaltecendo a importância que tem para o
Espírito Santo, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo que
completa, amanhã, um ano de criação.(Muito bem!)

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

O SR. HELDER SALOMÃO - (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs. Deputadas, costumamos dizer que a TV
Assembléia é um dos instrumentos mais importantes
para que o povo capixaba conheça, efetivamente,
aquilo que acontece nesta Casa de Leis.

Nessa oportunidade faremos a leitura da
Carta ao Povo de Cariacica, lembrando que no sábado
passado tivemos um encontro histórico naquela
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região. Nove partidos reunidos assinaram a carta ao
povo de Cariacica que leremos para todos os
Deputados e para aqueles que nos acompanham:

“Carta ao Povo de
Cariacica

Em Cariacica vivem mais
de trezentos e quarenta mil pessoas.
O povo é ordeiro, criativo, honesto
e trabalhador. A cidade está situada
numa localidade geográfica
estratégica, conta com recursos
naturais privilegiados e um
comércio próspero.

Apesar do seu potencial,
Cariacica segue uma rota distante
do desenvolvimento. A população
há muito espera ver a sua cidade
sair da marginalidade, da
discriminação e do quadro de
precariedade das políticas públicas
(saúde, educação, saneamento
básico, lazer, infra- estrutura dos
bairros etc) . Cariacica quer se
libertar da falta de responsabilidade
de políticos que insistem numa
prática atrasada e perversa, que vem
comprometendo o futuro de
milhares de homens e mulheres de
bem.

Ainda hoje assistimos as
velhas práticas como a influência
dos marajás na administração
municipal, os indícios de corrupção,
o financiamento de campanhas
familiares com dinheiro público, a
isenção de impostos para
imobiliárias e o aumento de taxas
para a população.

O quadro torna- se ainda
mais grave com a redução da
participação do município na
distribuição do índice de ICMS
estadual. Segundo dados da
Secretaria de Estado da Fazenda,
nos últimos dez anos a participação
de Cariacica caiu de 5,36% no ano
de 1993 para 3,34% em 2004. Isso
equivale a uma perda mensal de
aproximadamente um milhão de
reais. O fato se dá em decorrência
da incompetência e da falta de
compromisso das administrações
com o crescimento econômico, o
que tem provocado a saída de várias
empresas do município, além de não
atrair novos investimentos. Tudo

isso condena Cariacica a uma
posição desigual de
desenvolvimento perante aos
demais municípios da região
metropolitana da Grande Vitória.

MUDAR essa realidade
requer projeto, planejamento,
organização, determinação e
coragem. É preciso acabar com as
práticas eleitoreiras, entre elas, a
troca de favores e a venda de votos,
que sempre sustentaram os políticos
sem compromisso com o povo
cariaciquense.

Insatisfeitos com essa triste
realidade, um grupo de partidos
comprometido com a MUDANÇA e
o desenvolvimento do município
criou, há mais de um ano, o
FÓRUM POLÍTICO MUDA
CARIACICA.. O objetivo desse
fórum é discutir um novo projeto
estratégico baseado na ética, na
transparência, na moralidade e na
participação popular para embasar
um programa de desenvolvimento
sócio- econômico- sustentável que
busque um futuro melhor para o
povo dessa terra.

Diante da possibilidade
real de 2° turno nas eleições
municipais deste ano, tendo em
vista que o município superou a
casa dos 200 mil eleitores, há
necessidade da eleição de mais
vereadores comprometidos com a
população e de um prefeito que
mude a forma de administrar a
cidade. Portanto, os partidos abaixo
assinados se comprometem em
construir um movimento político
que tenha como meta consolidar
uma aliança forte, seja no 1º ou 2º
turno, para mudar os rumos da
política municipal, dando fim às
administrações atrasadas que
reinam há décadas em Cariacica”.

Cariacica, 08 de maio de
2004.

O que queremos é:
Que a população de

Cariacica sinta orgulho da sua
cidade;

Que o povo participe das
decisões da administração
municipal;
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Que haja mais democracia,
desenvolvimento sustentável,
geração de empregos e renda para a
população;

Que a administração
municipal valorize as políticas
sociais;

Que o serviço público seja
de qualidade;

Que a administração seja
honesta e transparente.

Assinam este documento
os seguintes partidos: PC
do B- PDT- PL –PMDB –
PSB – PT – PTC – PTN –
PV.”

Portanto, são nove partidos que assinam este
documento. É a Carta ao Povo de Cariacica, do
Fórum Político Muda Cariacica. Nesse mesmo dia,
esses nove partidos, assinaram um protocolo de
intenções para viabilizar uma aliança eleitoral, no 1º
ou no 2º turno, com vistas à mudança da política
local.

Lembramos ainda que na oportunidade, no
sábado, houve um evento com a participação de mais
de quatrocentas pessoas, lideranças políticas,
comunitárias, partidárias, evangélicas, religiosas e de
todas as igrejas. Tivemos também a participação de
várias lideranças estaduais representando os partidos
que estão na frente.

Lembramos que esses nove partidos que
compõem hoje o Fórum Político Muda Cariacica, ao
assinar o protocolo de intenções, estão abrindo
diálogo com novos partidos que ainda não têm uma
decisão formal assumida internamente, mas que
queremos que estejam integrando o Fórum Político
Muda Cariacica.

Esse não é um movimento fechado com nove
partidos.

Pretendemos que esse Fórum possa ter dez,
onze, doze, treze, quatorze, quinze partidos ou mais.
Mas que sejam partidos que marquem uma posição
pela mudança radical da política no Município de
Cariacica. Quem mais sofre com a realidade local
hoje, é a população. Sofre com a carência de várias
necessidades que não são supridas, oferecidas e
tratadas com carinho pela administração municipal.
Esse é um movimento de responsabilidade, de
partidos que pela primeira vez no Município de
Cariacica, reúnem-se para efetivamente anunciar um
momento novo naquela localidade, naquela terra que
tanto precisa ter uma atenção especial, para que seja
respeitada no contexto da Grande Vitória, no contexto
do Estado do Espírito Santo e por que não dizer no
contexto nacional.

E por isso, queremos mais uma vez deixar ao
povo de Cariacica a nossa mensagem de esperança,
de que há possibilidade de mudarmos os rumos da
política local. Esse é o clamor do povo de Cariacica.
Estes partidos querem neste momento, colocar-se à
disposição para um debate mais profundo sobre os
problemas, soluções, projetos e propostas que possam
efetivamente melhorar a qualidade de vida do povo
daquela cidade.

Desta maneira, encerramos nosso
pronunciamento dizendo que nos alegra muito ver os
partido, reunindo-se para discutir um projeto de
desenvolvimento econômico sustentável, baseado na
ética, na transparência e na participação efetiva da
população nos destinos da sua cidade, das políticas
públicas que serão implementadas naquele município,
se Deus quiser, e sabemos que Ele quer, a partir de
janeiro de 2005.

Muito obrigado e é desta maneira que vamos
conduzir com responsabilidade, seriedade, humildade
e com sensibilidade, para que tenhamos uma grande
aliança de partidos, mas acima de tudo, uma aliança
com o povo, com as entidades da sociedade civil
organizada que querem a imediata mudança do curso
da política local no Município de Cariacica. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Cláudio Thiago. (Pausa)

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

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, mais uma vez assomamos a tribuna
desta Casa para cumprir o papel para o qual a
população capixaba nos designou, com uma
expressiva decisão da população de nossa Cariacica.

Faremos um resumo, em breves palavras, de
como chegamos a esta Casa pela primeira vez,
quando obtivemos, somente na cidade de Cariacica,
onde residimos há trinta e três anos, vinte e seis mil
votos. Essa soma nos colocaria na posição de quinto
Deputado mais votado do Estado do Espírito Santo.
Mas, fomos mais além. Conseguimos trinta e três mil
e sessenta e sete votos, o terceiro Deputado mais
votado no Estado e o quarto na história do Estado do
Espírito Santo.

Chamamos a atenção de todos aqueles que
têm oportunidade de nos assistir e de nos ouvir,
especialmente a população do Município de
Cariacica, para que prestem atenção naqueles que
passam por esta tribuna e falam de honestidade,
transparência e ética. Prestem bem atenção para saber
o que estas pessoas - a você, morador do Município
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de Cariacica, a você, dona de casa, que têm a
oportunidade de nos assistir, agora, pela TV
Assembléia, no canal dois ou pela TV a cabo -
levaram à porta de sua casa? Você cuja rua não é
asfaltada, não tem esgoto, preste atenção se essas
pessoas que falam de decência e de moral levaram
alguma coisa para asfaltar a sua rua. Essa é a pergunta
que fazemos. E desafiamos qualquer um aqui.
Queremos saber se algum desses que dirigem-se a
esta tribuna para falar em ética e decência, e do
Município de Cariacica como se fosse sua casa, e não
o é...

Queremos registrar uma coisa daquele grupo
que se reuniu no Sábado. Lembramo-nos que o ex-
Governador Max de Freitas Mauro - quando
candidato a Governador do Estado juntamente com o
Sr. Paulo Hartung - disse, no Município de Nova
Venécia, o seguinte: “Governador Paulo Hartung,
Paulinho, você está tendo um candidato filiado a um
partido coligado ao seu, o Juca Alves. O Juca Alves é
do crime organizado.” O Sr. Max de Freitas Mauro
disse isso.

No sábado, esse que foi acusado de pertencer
ao crime organizado reuniu-se no Município de
Cariacica juntamente com o Deputado que se
pronunciou desta tribuna há pouco.

Não podemos julgar um irmão. Não sabemos
se é do crime organizado. Não somos juiz e nem
promovemos justiça como o Ministério Público.

Nosso papel é legislar e fazer com que a
sociedade do Município de Cariacica tenham um
lugar decente para viver. É por isso que está em nossa
mãos, e queremos que o câmera focalize, agora, por
gentileza, este documento, para que a população do
Município de Cariacica saiba e entenda que esse
documento que está em nossas mãos é um convênio
de cooperação técnico-financeiro, assinado pelo
Governador Paulo Hartung, pelo Prefeito do
Município de Cariacica, e pelo DERTES; quinhentos
e quarenta mil reais para capeamento asfáltico;
pavimentação asfáltica. A você de Cariacica, que está
assistindo a esta sessão, em cuja rua ainda não há
asfalto, a você que ainda pisa na poeira e que
depositou seu voto e sua confiança de que estaríamos
nesta Casa defendendo seus interesses, queremos
dizer que estamos, e com muito orgulho.

Às vezes as palavras são muito bonitas, mas
não resolvem quando chove no seu bairro e você para
não sujar o seu sapato ao sair de casa coloca-o dentro
de uma sacola de supermercado para vesti-lo dentro
do ônibus.

Não há desenvolvimento em Cariacica... São
seis mil novos postos de trabalho, seis mil empregos
para você, de Cariacica. Só iremos contratar os
cidadãos de Cariacica.

De que adianta chegar nesta Casa e dizer que
reuniram-se os partidos? O que adianta sua ética se o

povo daquele Município ainda está precisando de
asfalto, de esgoto? Mostra-nos uma emenda de sua
autoria para Cariacica, dizendo que a rua Filomeno
Mattos vai ter asfalto. Coloca-nos algum valor à
emenda de S.Ex.ª.

Achamos até graça V.Exª estar rindo da
desgraça da população de Cariacica. Vemos isso com
tristeza. Sabemos que V.Exª vai para Cariacica e
depois vai para Vila Velha; que deu aula no Colégio
Vasco Coutinho durante muitos anos. Não temos
nada contra Vila Velha, mas temos a favor da nossa
cidade, da nossa gente que chora, que sofre, que sente
dor, que sente a falta de termos nesta Casa as pessoas
que foram na casa deles falando: “vou ser um
deputado de Cariacica”.

Com muito orgulho estamos nesta Casa
representando a nossa cidade, o Município de
Cariacica. Com a parceria entre o Sr. Prefeito Aloísio
Santos e o Sr. Governador Paulo Hartung, Cariacica
está melhorando. Agora temos um Governo que está
estendendo as mãos para Cariacica, pois os anteriores
não ajudavam. Passaram por Cariacica os ex-Prefeitos
Cabo Camata, Jésus Vaz e muitos outros baderneiros.
Hoje não permitiremos mais isso. Essas falsas
moralidades, esses discursos faraônicos... Hoje
estamos vendo o exemplo de Lula, que taxou os
inativos. Essa é a moralidade que vinha para o Brasil.
E Cariacica não vai tomar mais injeção na testa.
Cariacica quer progresso, quer emprego, Cariacica
quer decência, moral, mas quer também trabalho e
renda. Quer também o asfalto na porta do seu
cidadão. Cariacica quer ter o respeito do seu povo,
não para vir a esta tribuna atacar a honra alheia
daqueles que nunca tiveram compromisso com a
verdade.

Muito obrigado a todas as crianças que estão
presentes nas galerias desta Casa de Leis. Este é o
verdadeiro Parlamento. Representamos o Município
de Cariacica com muita honra.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – São alunos da Escola de Ensino
Fundamental João Pedro da Silva, de Porto de
Santana, que estão nos visitando, acompanhados das
professoras Aline e Camila, a quem agradecemos pela
visita. Sejam bem-vindos à Casa.

O SR. MARCELO SANTOS – Muito
obrigado pelo aplauso, mas quem tem que bater
palmas para vocês somos nós, que somos de
Cariacica e estamos defendendo os interesses de
vocês nesta Casa, para que possam ter uma escola
voltada como centro de excelência.
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O Sr. Euclério Sampaio – Inicialmente
parabenizamos os alunos e as professoras que estão
nos visitando, do bairro Porto de Santana.

Seremos breve, porque logo depois faremos
um pronunciamento respondendo ao Sr. Deputado
Helder Salomão, por sua fala de ontem.

Sr. Deputado Marcelo Santos, o que ocorre é
que há um grupo de políticos que guarda no coração
rancor, ódio e nada constróem para o povo do Estado
do Espírito Santo. Os que estão para servir esse grupo
são taxados de homens de bem. E os que não
concordam em ser manipulados são taxados de
membros do crime organizado. Isso tem que acabar,
porque o povo não quer calúnias. O povo quer
trabalho. O povo quer condições melhores de vida
para os nossos filhos e nossos netos.

V.Ex.ª está de parabéns. Muito obrigado pelo
aparte.

O SR. MARCELO SANTOS – Obrigado a
V.Exª.

Queremos finalizar nosso pronunciamento
com palavras do fundo d’alma. Falamos como um
cidadão que defende os interesses daquela cidade.
Ninguém pode se promover atacando a honra alheia
das pessoas, mas apresentando nesta Casa projetos ou
ações, cumprindo o seu papel.

O Sr. José Esmeraldo - Sr. Deputado,
parabenizamos V. Exª pelo seu discurso. V. Exª é o
grande representante de Cariacica.

É importante também frisar que o Deputado
José Esmeraldo colocou para a Rua Filomeno Matos,
que antes tinha o nome de Ibiruçu – não sabemos se é
da sua época, mas é da nossa, lá passamos montado a
cavalo muito tempo – duzentos mil reais para que
houvesse um convênio entre a Prefeitura de Cariacica
e o Estado para serviços da parte de drenagem e
pavimentação.

O trabalho que está sendo feito pelo Sr.
Prefeito Aloísio Santos na Prefeitura de Cariacica faz
com que S.Ex.a. mereça mais um mandato de quatro
anos.

O SR. MARCELO SANTOS – Muito
obrigado, Sr. Deputado José Esmeraldo.

Queremos lançar um desafio: se alguém
achar um real de pavimentação no orçamento do
Estado apresentado pelo Sr. Deputado Helder
Salomão, pagamos em dobro. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Agradecemos mais uma vez a visita dos
estudantes da Escola Municipal João Pedro da Silva,
de Cariacica.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo
Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, queremos nos pronunciar a respeito da
audiência técnica que aconteceu nesta Casa, abertura
feita pelo Sr. Presidente Claudio Vereza, que não
pôde permanecer, mas levou a sua mensagem. Essa
audiência foi promovida pela CIPE-Rio Doce, que
trouxe aqui pessoas e instituições envolvidas na
relação da construção da usina hidrelétrica de
Aimorés. Vieram representantes do consórcio que
tem a Companhia Vale do Rio Doce com cinqüenta e
um por cento e a Cemig com quarenta e nove por
cento. Vieram representantes dos quatro municípios
envolvidos, apesar de que os representantes do
consórcio consideram só mineiros envolvidos, só
Resplendor, Itueta e Aimorés; nós capixabas
reclamamos muito, porque Baixo Guandu ficou fora
do envolvimento, do reconhecimento, por não estar
envolvido na verdade; foi um município que teve um
impacto social negativo muito grande. Vieram
também os representantes de associações de
moradores, associações dos atingidos, representantes
da cidade de Itueta, que desaparecerá do mapa, que
será inundada pelas águas do lago. Veio o
representante do Ibama do Espírito Santo, por
solicitação nossa. Fizemos uma audiência com o
gerente estadual do Ibama, Sr. Ricardo Vereza, irmão
do Sr. Deputado Claudio Vereza, que por sua vez fez
esforços para que o Ibama federal, o pessoal de
Brasília e de Minas Gerais estivessem aqui, para que
todos os segmentos envolvidos pudessem expor a
situação atual.

A licença de operação está prevista para ser
concedida em outubro. A primeira turbina gera
energia em outubro, a segunda em dezembro e a
terceira em fevereiro. O lago começa a encher, pelo
cronograma, em agosto, daqui a dois, três meses. Só
que existe uma cidade inteira para ser mudada ainda.
Existem várias condicionantes ambientais que não
foram cumpridas, e teríamos que ter um mapa aqui
para poder orientar. Só conhece como foi o processo
dessa nova hidrelétrica, porque ele é inédito...

Toda população da região norte de Itueta
ficará isolada. Quem vinha direto para a cidade terá
que ir a Resplendor e voltar para chegar na sua
cidade, no seu município que foi relocado, ou vir a
Aimorés e subir.

Está sendo absolutamente esquecida a
população rural, que se desloca quinze, vinte
quilômetros mais do que faziam antes, quando apenas
uma ponte resolveria o seu problema. Tem uma ponte
construída pelo consórcio, mas foi construída em um
terreno particular e só pode ser utilizada por um
grande latifundiário da região, segundo a denúncia do
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Sr. Osmar Dietriech, que é Presidente da
APRATUHA, Associação dos Produtores Rurais
Atingidos pela Usina Hidrelétrica de Aimorés.

Não estamos nos posicionando contra o
desenvolvimento. A usina hidrelétrica está construída,
em fase final e não tem mais como destruí-la.

O que queremos, é que num país
democrático e capitalista as duas coisas sejam
respeitadas. O capitalismo normalmente é selvagem e
voraz, vai em cima do dinheiro. Então, uma Usina
Hidrelétrica que vai gerar trezentos e trinta megawatt,
cinco vezes mais do que a Usina de Mascarenhas, que
está logo abaixo, gerará energia para ser colocada na
rede de transmissão para ser comercializada em
qualquer lugar que precise de energia. Um país que
viveu um “apagão” recentemente e que a partir disso
começou a melhorar não só o seu potencial energético
hidrelétrico, mas outras coisas: termelétricas, geração
a partir de óleo diesel. Mas, como temos um potencial
hídrico muito grande, a primeira solução é usá-lo.

Ninguém aqui está se posicionando contra o
desenvolvimento, contra a geração de riqueza. Mas a
nossa Comissão chama-se: Comissão
Interparlamentar para Estudos do Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio Doce. Desenvolvimento
Sustentável, Srª Deputada Mariazinha Vellozo Lucas,
que fez afirmativa com a cabeça, significa trazer
dinheiro, mas respeitar a qualidade de vida e tentar
distribuir esse dinheiro com aqueles que ganham
menos. E isso foi desrespeitado no início, de maneira
fantástica. A partir do momento que se criou toda a
usina hidrelétrica a quinhentos metros do Estado do
Espírito Santo, exatamente na divisa do Espírito
Santo com Minas Gerais, mudou-se o curso do rio,
gerou-se um canal de vasão reduzida de dez
quilômetros no Rio Doce, onde ninguém sabe o que
acontecerá, porque isso nunca foi feito... Tira-se a
água do rio para trocar a turbina num ponto novo e
aquele trecho de dez quilômetros terá uma garantia
mínima de dezesseis metros cúbicos de água por
segundo. E isso não é nada em função do tamanho do
Rio Doce. Imagine isso na época de estiagem, uma
estiagem parecida com aquela que vivemos no ano
passado. E perguntamos para a representante do
Ibama: “Quem é que vai ficar seco, é a turbina ou é o
canal de vazão reduzida?” Ela imediatamente nos
respondeu que é a turbina e que depende da sociedade
fazer a fiscalização disso. Esperamos que sim.

Então, isso foi desrespeitado, porque o
Estado do Espírito Santo não terá um centavo da
geração de impostos. O Estado do Espírito Santo só
teve um impacto social muito grande no Município de
Baixo Guandu, que serviu de canteiro de obras
quando para lá migraram três mil peões, comumente
chamamos de peões por prestarem serviços em mão-
de-obra da construção civil, que lá se utilizaram de
educação, saúde e assistência de segurança.

O Município de Baixo Guandu foi absolutamente
ignorado nesse processo. Como que um Município
que sofre tamanho impacto social, que teve a sua
malha viária destruída por caminhões circulando por
lá todos os dias, só agora - está chegando a campanha
política e vão dar ao Prefeito José Francisco de
Barros alguns caminhões para acertar as estradas
vicinais que fazem o escoamento da produção
agrícola – recebe ajuda? O Prefeito até agradeceu,
mas não deveria ter agradecido; tinha que continuar a
“sentar o malho” em quem durante três anos e meio
não ajudou em nada.

Não estamos nos posicionando contra a usina
hidrelétrica. Queremos uma isenção do Ibama e por
isso recorremos ao Sr. Ricardo Vereza para que
fizesse uma intervenção junto ao Ibama Nacional, que
viesse aqui, que tivesse o compromisso de que
enquanto tiver um cidadão, por mais pobre que seja,
que tenha apenas um hectare de terra, que não foi
negociado, ele seja protegido e respeitado, porque ele
não pediu para as águas invadirem suas terras. Ele
nasceu e foi criado naquela região, portanto, tem que
ser respeitado.

Voltamos a repetir: vivemos em um país
capitalista; e, graças a Deus, vivemos num país
democrático. Esperamos que todos respeitem esses
dois conceitos.

O Sr. Gilson Amaro – Compartilhamos
com o brilhante discurso de V.Exª.
Observamos diante disso tudo que no nosso país
temos órgãos competentes capazes de não deixar
acontecer o que está ocorrendo em Baixo Guandu.
Porque para que esse grupo de empresários construa,
eles tem de passar pelo Ministério do Meio Ambiente,
pelo Ibama e pela Anel.

Temos que observar o que está acontecendo
exatamente com as leis do país e que precisam ser
cumpridas; porque se fossem cumpridas aquilo não
estaria acontecendo em Aimorés.

O SR. PAULO FOLETTO - Acreditamos
que o bom-senso, prevalecerá, já que a direção do
consórcio esteve aqui ontem. Oportunidade em que
fizemos essa mesma manifestação, não tão intensa
porque o ambiente era mais calmo, era de discussão.
A direção do consórcio já chamou a CIPE para
conversar, quer dar melhores explicações que,
segundo eles, não estão sendo bem entendidas por
nós.

Do que entendemos, e bastante, é o reclame
por parte da população que tem sido atingida e que
merece ser recompensada em tudo aquilo que perdeu,
inclusive, história e passado, tudo porque uma cidade
inteira vai desaparecer. Isso não tem preço. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Concedo a palavra à Srª Deputada Brice
Bragato.

A SRª BRICE BRAGATO – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, antes de entrarmos no nosso
pronunciamento propriamente dito, faremos um
comentário, Sr. Deputado Helder Salomão. Quanto
mais o Sr. Deputado Marcelo Santos bate em V.Exª
desta tribuna, mais V.Exª. sobe nas pesquisas de
opinião no Município de Cariacica.

Queremos que S.Ex.ª continue batendo em
V.Exa., porque a pesquisa mostra quem tem prestígio
naquela cidade. V.Exª. sabe do que estamos falando e
Cariacica também, porque está cansada. São trinta
anos de desmando, de poeira e de lama. Os resultados
estão nas pesquisas. Fique tranqüilo, V.Exª está indo
muito bem.

Falaremos um pouco hoje sobre a Codesa, a
nossa Companhia Docas do Estado do Espírito Santo.
A Codesa está sendo administrada hoje por uma
diretoria que tem como coordenador presidente o Sr.
Henrique Germano Zimmer. A diretoria que lá, está
investindo toda a sua energia para recuperar a Codesa
das irregularidades, dos desmandos que foram feitos
nas gestões anteriores. Falta de investimento, de
disponibilidade de recursos, a inclusão no plano de
desestatização - o Sr. Fernando Henrique queria
privatizar a Codesa – falta de investimento, dentre
tantas outras mazelas que foram feitas naquela
companhia. Por exemplo: desde de 1984 não tem
concurso público.

Durante o Governo de Fernando Henrique o
número de funcionários da Codesa caiu de mil e
duzentos para duzentos e cinqüenta, apenas; dezesseis
projetos da Codesa estão no TCU-Tribunal de Contas
da União passando por auditoria por causa de
irregularidades. Falamos de irregularidades
financeiras, de gastos demasiados, má aplicação de
recursos públicos. Esse é o trabalho que Henrique
Zimmer está fazendo, ou seja: sanear a Codesa,
limpar as sujeiras que as administrações anteriores
deixaram.

As licitações agora estão caindo menos trinta
por cento dos custos anteriores dada a essa limpeza
que a atual direção está patrocinando. É o único porto
de Vitória administrado pela Codesa, o único porto
público do nosso complexo portuário, mas compete
com os demais, que são privados, em índice de
eficiência, modalidade operacionais dada a
responsabilidade de quem está lá.

Para terem uma idéia, não se recebe os
recursos do arrendamento do terminal de Vila Velha
para os cofres da Codesa, visto que esses recursos vão
direto para pagar empréstimos junto ao BNDES para
cobrir o desligamento voluntários de empregados do

governos do ex-presidente Fernando Henrique. Foram
pegos sete milhões de reais em empréstimos, foram
pagos os sete milhões e ainda se deve doze milhões
de reais. É uma bola de neve. Esses contratos estão
sendo renegociados para que a Codesa possa obter
nova linha de crédito.

Temos hoje uma dragagem sendo feita e tão
falada na imprensa, cujo contrato está sendo
reavaliado com possibilidade de ser revisto, mas
noventa por cento da dragagem estão prontos.

A estadualização, que alguns estão
defendendo, como o deputado Marcelo Santos,
precisa ser melhor discutida. Estadualização da
administração de portos. Portos que dizem respeito à
fronteira do país com o restante do mundo; portos que
dizem respeito a questões centrais; portos que dizem
respeito à soberania nacional são estratégicos do
ponto de vista do país. Imaginem o governo Federal, -
não estamos falando do Presidente da República,
estamos falando no governo Federal enquanto poder
central - estadualizar cada porto, entregar cada um de
seus portos à administração estadual perde poder,
perde controle estratégico, perde soberania na relação
internacional, que é onde, por exemplo, se decide as
questões de comércio exterior de forma veloz, o que o
poder central precisa acompanhar.

Então, essa questão da estadualização, ela
não é simples, não é algo que vá garantir que tudo
será maravilhoso quando for estadualizada; porque a
Codesa estadualizada, significa o seguinte: quem vai
botar dinheiro? Os portos que forem estadualizados,
temos aqui: Recife, Itaqui, no Estado do Maranhão,
Manaus, Pecém, Porto de Paranaguá, todos
sobrevivem graças à injestão de recursos públicos do
governo Federal.

Sabemos que o Governador do Estado, Sr.
Paulo Hartung, pediu a estadualização da Codesa de
forma deselegante, gostaríamos de dizer, porque
sequer dialogou com a direção da empresa e há
representantes seus nos Conselhos de Administração
e Fiscal da Codesa. Poderia ter feito o debate ali
dentro, através de seus representantes.

Em se tratando da necessidade de
investimento em infra-estrutura de grande porte é
melhor, é de bom alvitre, é recomendável que fique
nas mãos do governo Federal. Devemos dizer que o
governo Federal certamente não deixará de investir
no nosso porto público de Vitória. Tanto é que hoje
estão anunciados 5, 6 milhões de reais no jornal “A
Gazeta”, numa visita do Ministro dos Transportes, Sr.
Alfredo Nascimento, que virá ao Estado do Espírito
Santo na próxima segunda-feira, e mais quatro
milhões de reais estão dotados no Orçamento deste
ano, através de emendas de nossa Bancada Federal.

Achamos que a preocupação dos
empresários é importante, o momento é de retomar,
realmente, esses investimentos, de aplicar os recursos
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que estão sendo liberados pelo governo Federal,
conforme anunciado na data de hoje pela imprensa,
com a vinda, na segunda-feira, do Ministro.

Importante que as exportações voltem a
ocorrer de forma dinâmica, o que achamos
fundamental. E, quem nos ouve neste momento que
tenha claro o seguinte: não dava para continuar
tocando os investimentos da Codesa como se nada
tivesse acontecido no passado, porque um atrás do
outro, gestores que passaram por lá foram
comprometendo a seriedade, a lisura da
administração.

O primeiro passo, quando entra uma pessoa
ética e séria, é sanear, fazer a limpeza. Agora está
prontinha, como fez o Sr. Sílvio Ramos na Secretaria
de Desenvolvimento, Interior e Transportes. Está
prontinha! Esperamos que deixem o Sr. Henrique
Zimmer e sua diretoria trabalharem, pois tenham
certeza, eles sabem o que precisa para a Codesa,
porque é do quadro, conhece a necessidade de
logística. Os recursos estão sendo disponibilizados, a
empresa está saneada e, agora, é a hora de colocá-la
para funcionar, fazendo as parcerias privadas que são
necessárias. Temos muitos empresários sérios que
querem trabalhar e a Codesa é parceira desses
empresários desses ramos da economia.

Cuidado, minha gente, prestem atenção em
quem vem aqui defender a estadualização da Codesa!
Há coisa nebulosa por trás e precisamos colocar
desconfiança e descobrir que interesses estão sendo
defendidos nessa hora. Defendemos a manutenção da
Codesa como empresa pública do governo Federal
porque é estratégica, diz respeito à soberania da
Nação. Não é tão simples assim transformá-la numa
empresa de caráter estadual.

É como nos pronunciamos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – O momento da Ordem do Dia trata-se
do horário da sessão dedicado à votação de Projetos
ou de Emendas Constitucionais.

Findo o tempo destinado aos Oradores
Inscritos, passa-se à

ORDEM DO DIA:

1. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 265/2003, do Deputado
Euclério Sampaio, que revoga a Lei n.º
5.720/1998, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviços públicos.
Publicado no DPL de 02.09.2003. Parecer nº
71/2004 da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade. (COMISSÃO DE
FINANÇAS)

2. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 029/2004, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 053/2004, que
reestrutura e moderniza o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do
Espírito Santo. Publicado no DPL de 18.03.2004.
Com emenda. Pareceres orais e favoráveis das
Comissões de Justiça e de Cidadania. Na
Comissão de Finanças o Deputado Edson Vargas
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na sessão ordinária de 10.05.200.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

3. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.° 075/2004, da Mesa
Diretora, que dispõe sobre a criação de cargos
efetivos e a extinção de cargos efetivos e
comissionados da Secretaria da Assembléia
Legislativa. Publicado no DPL de 14.04.2004.
Parecer oral da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade, com emendas. Na Comissão
de Cidadania a Deputada Fátima Couzi se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na sessão ordinária de 10.05.2004.
(COMISSÕES DE CIDADANIA, DE
FINANÇAS E MESA DIRETORA)

4. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução n.º 64/2004, do Deputado
Marcelo Santos, revogando o § 5º, do artigo 14
do Regimento Interno, que proíbe partido
integrante de bloco parlamentar dissolvido ou a
que dele se desvincular, de constituir ou integrar
outro na mesma sessão legislativa. Publicado no
DPL de 06.04.2004. Parecer oral da Comissão de
Justiça pela constitucionalidade. Na Mesa
Diretora o Deputado Paulo Foletto se prevaleceu
do prazo regimental para relatar a matéria na
sessão ordinária do dia 27.04.2004. (MESA
DIRETORA)

5. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar n.º 009/2004,
oriundo da Mensagem Governamental n.º
086/2004, autorizando o Poder Executivo a
realizar contratação temporária de pessoal para as
necessidades da Secretaria de Estado da Saúde.
Publicado no DPL de 06.05.2004. Na Comissão
de Justiça, o Deputado Luiz Carlos Moreira se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria em 11.05.2004. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS)

6. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar n.º 008/2004,
oriundo da Mensagem Governamental n.º
082/2004, que reorganiza a estrutura
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organizacional básica do Instituto Estadual de
Saúde Pública – IESP. Publicado no DPL de
05.05.2004. Parecer oral da Comissão de Justiça
pela constitucionalidade. Na Comissão de Saúde
o Deputado Carlos Casteglione se prevaleceu do
prazo regimental para relatar a matéria em
11.05.2004. (COMISSÕES DE SAÚDE E DE
FINANÇAS)

7. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 102/2004, do Tribunal de
Justiça, propondo alteração na Lei n.º 4.847/93,
que regula o pagamento de custas e
emolumentos. Publicado no DPL de 06.05.2004.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE
FINANÇAS)

8. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 092/2004, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 081/2004, que
abre crédito especial no valor de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), em favor da Secretaria de
Estado da Agricultura, para atender despesas com
quitação de débitos previdenciários e fiscais das
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo -
CEASA. Publicado no DPL de 05.05.2004.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

9. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 394/2003,
da Deputada Fátima Couzi, autorizando a Rede
Pública Estadual de Saúde a distribuir
gratuitamente os medicamentos com ingrediente
ativo Citrato de Sildenafil. Publicado no DPL de
21.10.2003. Parecer nº 99/2004, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, Publicado no
DPL do dia 27.04.2004.

10. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 511/2003,
do Deputado Marcos Gazzani, dispondo sobre a
cobrança de taxa mínima de água e esgoto para
as entidades filantrópicas de utilidade pública
municipal e estadual. Publicado no DPL de
15.12.2003. Parecer n.º 81/2004, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no
DPL de 04.05.2004.

11. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 078/2004, da Deputada Fátima Couzi, que
veda a utilização de película de segurança,
controle solar e decorativa (insulfilm) em
qualquer veículo automotivo de propriedade do
Estado do Espírito Santo. Publicado no DPL de
27.04.2004.

12. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Resolução nº 83/2004, da Mesa Diretora, que

dispõe sobre documentos sigilosos produzidos ou
recebidos pela Assembléia Legislativa. Publicado
no DPL de 28.04.2004.

13. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 084/2004, do Deputado Reginaldo
Almeida, declarando de utilidade pública a
Missão Exército da Vida, do Município de
Jerônimo Monteiro. Publicado no DPL de
29.04.2004.

14. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 086/2004, do Deputado José Tasso
Andrade, declarando de utilidade pública o Asilo
dos Velhos Desamparados de Castelo. Publicado
no DPL de 29.04.2004.

15. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de
Resolução n.º 89/2004, do Deputado José Tasso
de Andrade, alterando os artigos 39 e 45 do
Regimento Interno, incluindo a Comissão
Permanente de Relações Internacionais do
Mercado Comum do Sul, do Relacionamento
Institucional e da Comunicação. Publicado no
DPL de 29.04.2004.

16. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de
Lei n.º 090/2004, do Deputado Euclério Sampaio
e outros, concedendo título de cidadão espírito-
santense ao Senhor José Antônio do Patrocínio
Falcão. Publicado no DPL de 05.05.2004.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 265/2003.
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, para que
esta ofereça parecer oral à matéria.

A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS) – Sr. Presidente, na forma
regimental assumo a presidência da Comissão de
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados
Marcelo Santos, José Esmeraldo, César Colnago e
Helder Salomão.

O Projeto de Lei nº 26520/03 revoga a Lei
nº. 5. 720/98, que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão dos serviços públicos. Parecer nº 202, da
Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho
denegatório da Mesa.

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

O SR. MARCELO SANTOS – Srª
Presidenta, requeiro a V. Exª o prazo de até setenta e
duas horas para oferecer Parecer oral à matéria.
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A SRª PRESIDENTA – (MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS) – É regimental.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo havido o pedido de prazo na
Comissão de Finanças, passa-se à próxima matéria.

Discussão única, em regime urgência, do
Projeto de Lei nº 029/2004.

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

A SRª PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(MARIAZINHA VELLOZO LUCAS) – Sr.
Presidente, informo a V.Exª que o Relator, Sr.
Deputado Edson Vargas, continuará se valendo do
prazo regimental.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Resolução nº 75/2004.

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

A SRª PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(JANETE DE SÁ) – Sr. Presidente, informo a V.Exª
que a Relatora, Srª Deputada Fátima Couzi,
continuará se valendo do prazo regimental.

O SR. DEPUTADO – (CLAUDIO
VEREZA) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Resolução nº 64/2004.

Convoco os membros da Mesa, Srs.
Deputados Paulo Foletto e Helder Salomão, que
assumirá a 2ª Secretaria, tendo em vista que o Sr.
Deputado Anselmo Tose está ausente.

Na Mesa Diretora, o Sr. Deputado Paulo
Foletto se prevaleceu do prazo regimental para relatar
a matéria na sessão ordinária do dia 27 de abril.
Assumindo a 1ª Secretaria, S.Exª. relatará a matéria.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs.
Deputados, conversamos com o Sr. Deputado
Marcelo Santos para explicar nosso parecer.

Dispositivo regimental alvo é exatamente o
que impede o partido político integrante de Bloco
Parlamentar dissolvido, ou que dele se desvinculou,
de constituir ou integrar outro na mesma sessão
legislativa.

Idêntica proposta foi apresentada pelo ilustre
Deputado Marcelo Santos na sessão legislativa
anterior, rejeitada pelo Plenário.

Por força do disposto no inciso XXI do
Regimento Interno, a matéria é submetida à Mesa

para parecer, por versar modificação de norma
regimental.

Se aprovado o presente projeto, as
agremiações partidárias ficarão livres para constituir,
dissolver, integrar e retirar-se dos blocos
parlamentares na mesma sessão legislativa,
inobservadas quaisquer restrições, interstícios ou
quarentena.

Esta situação pode inviabilizar o
funcionamento do Poder Legislativo, pois tanto a
constituição do bloco parlamentar, quanto a sua
dissolução acarreta conseqüências, sendo a mais
importante, o reflexo na composição das Comissões
Permanentes.

É imprescindível a leitura dos artigos 31,32 e
33 do Regimento Interno, que dispõem sobre a
organização e composição das Comissões, para
cotejar estes textos com o que está escrito no § 2º do
artigo 37, do mesmo regimento Interno, onde se
estabelece, in verbis:

Artigo 37 § 2º - “As modificações numéricas
que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou
blocos parlamentares, que importem modificações da
proporcionalidade partidária na composição das
comissões só prevalecerão a partir da sessão
legislativa subseqüente.”

A formação dos blocos parlamentares têm
sentido para assegurar mais força na defesa de
objetivos comuns entre os partidos políticos; na
organização da atividade legislativa influi diretamente
na composição das comissões. Sem essa possibilidade
de mudança – o Regimento Interno não permite
alteração das Comissões dentro da sessão legislativa –
não há sentido para a constituição de blocos
parlamentares.

Foram examinados seis Regimentos Internos
(Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Sergipe e Câmara dos Deputados) e em todos eles a
formação ou dissolução dos blocos parlamentares
interfere diretamente na composição das Comissões,
daí a maioria dos Regimentos Internos proibir a
mobilidade dos partidos criando, dissolvendo, se
reagrupando e modificando a composição de blocos
parlamentares dentro da sessão legislativa.

A Mesa vê com preocupação a possibilidade
de aprovação do presente Projeto de Resolução nº
64/2004, pelo que pode significar para a imagem do
Poder Legislativo do Espírito Santo, sujeito até
mesmo à completa imobilidade.

Assim, somos pela rejeição do Projeto de
Resolução nº 64/2004, de autoria do ilustre Deputado
Marcelo Santos.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – em discussão o parecer. (Pausa)
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Não havendo quem queira discuti-lo, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. ANSELMO TOSE – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – A
Presidência acompanha o Relator.

A matéria é aprovada por unanimidade.

Em discussão o Projeto de Resolução nº
64/2004.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Hélder
Salomão.

O SR. HELDER SALOMÃO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e
Srs. Deputados, concordamos com o parecer
apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Foletto e
aprovado pela Mesa Diretora; e, estranhamos a forma
veemente com que o Sr. Deputado Marcelo Santos
assoma a esta tribuna de forma desesperada para
reagir porque fizemos a leitura da Carta ao povo de
Cariacica, assinada por nove partidos.

Nove partidos políticos assinam a Carta ao
povo de Cariacica e S. Exª fica nervoso, bravo, isso é
sinal de desespero, em função de um protocolo
político que foi assinado. Talvez, isso se deva ao fato
de que sempre “eles” compraram os partidos,
controlaram os partidos, e agora os partidos
resolveram decretar sua independência, sua
autonomia. Talvez seja por isso, a forma com que S.
Exª se pronuncia desta tribuna.

O povo de Cariacica espera melhorias na
saúde, na educação, no saneamento, na pavimentação
de ruas e quem está há trinta anos no mandato não
somos nós, é o atual Prefeito Aloísio Santos, que tem
trinta anos de mandato. Quem deveria responder pelo
caos em que se encontra o Município, é S.Ex.ª.

Sr. Deputado Marcelo Santos, V.Exª de fato
teve vinte e cinco, vinte e seis mil votos, passando de
rua em rua prometendo calçá-las, e hoje não tem
coragem de andar nos bairros. Andamos de cabeça
erguida nos bairros e as pessoas dizem o seguinte: O
Deputado passou por aqui durante a campanha
eleitoral dizendo que ia calçar nossa rua, de rua em
rua. E hoje não tem coragem mais de andar de cabeça
erguida nas ruas, o máximo que faz é ir às ordens de
serviço, algumas que o Prefeito tem feito. Somente
em eventos, não anda no dia-a-dia do povo.

Nós não compramos voto, não pressionamos
funcionário e V.Exª sabe que temos uma denúncia,
que hoje está na Polícia Federal, de que V.Exª
utilizou funcionários públicos, inclusive temos uma
fita, que foi entregue ao TRE e à Polícia Federal que

se usava funcionários em época de campanha durante
o horário de serviço. Agentes de saúde que deveriam
cuidar da saúde da população e que estavam a serviço
da campanha de V.Exª.

Não pressionamos ninguém, não fizemos
voto turbinado para se comprar voto dos outros.
Ganhamos os doze mil votos em Cariacica
honestamente, e o povo sabe do que estamos falando.

De fato não apresentamos nenhuma emenda
para Cariacica pedindo asfaltamento, até porque, isso
cabe ao município e o município não tem feito a
contento. Quando faz, segundo o povo do Município
de Cariacica, é o asfalto 1,99, que é feito hoje e daqui
a três meses o asfalto não existe mais. Não tem
planejamento, é obra eleitoreira, sem qualidade, sem
planejamento, sem nada.

Apresentamos quinhentos mil reais para o
Município de Cariacica para o hospital, para a
maternidade, para regularizar terrenos, para construir
casas populares, para a Associação de Mulheres, para
a Associação dos Idosos, para o Núcleo dos
Moradores de Campo Grande, à Casa de Apoio aos
Portadores do Vírus HIV. Foi para isso que
apresentamos.

Cabe ao município fazer asfalto e asfalto de
qualidade. Não adianta colocar um asfalto que daqui a
três meses não existe mais. Isso é desrespeitar a
população. Estamos muito tranqüilos, porque estamos
no primeiro mandato de Deputado e conseguimos
aprovar – e vamos cobrar do Governo do Estado –
uma emenda que destina dez milhões para o Hospital
Geral Público de Cariacica, que é uma reivindicação
antiga.

Hoje o Hospital São João Batista que foi
construído com dinheiro público, infelizmente está
sendo administrado por uma fundação. A maioria dos
leitos que estão disponíveis é para os moradores que
possuem plano de saúde, não é para a maioria da
população.

Estamos muito tranqüilos; Srª Deputada
Brice Bragato, isso é sinal do desespero, do
destempero, porque dessa vez eles percebem que
perderão as eleições, é só por isso.

Ninguém está nesta Casa para agredir
ninguém, estamos nesta Casa porque andamos de
bairro em bairro de cabeça erguida e o Deputado não
consegue mais andar nas ruas. Se sair às ruas onde
prometeu que calçaria durante a campanha, não
conseguirá sair de lá tranqüilo, porque os moradores
estão muito irritados com aqueles que fazem
promessas na época de eleição e depois voltam no
outro período de eleição para fazer novas promessas.

A Srª Brice Bragato - Sr. Deputado Hélder
Salomão, já estivemos em Campo Grande no
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mandato itinerante que S.Ex.ª promoveu e somos
testemunha de tudo que está falando.

Estamos com muita vontade de ser candidata
ao cargo de Prefeita do Município da Serra,
naturalmente que estamos discutindo isso no Partido,
mas se não formos candidata ao cargo de Prefeita –
por enquanto somos candidata, há um debate que
V.Exª sabe qual é – se, por acaso não formos
candidata ao cargo de Prefeita da Serra, V.Exª pode
contar conosco, porque será um prazer cortar o
Município de Cariacica de ponta a ponta junto com
V.Exª pedindo voto para a sua candidatura ao cargo
de Prefeito. Vamos andar de cabeça erguida, porque a
nossa vida é limpa, assim como a nossa história, toda.

Agradecemos o aparte e pedimos licença
para registrar a presença, nesta Casa, do companheiro
do PT de Pedro Canário, Sr. Geraldo Araújo, que está
em Vitória hoje e veio acompanhar a nossa sessão.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Salomão.

O SR. HELDER SALOMÃO – Trinta anos
de mandato e o Município continua como era há
muitos anos; em alguns aspectos está pior. Essa
responsabilidade cabe a quem sempre esteve no
poder.

Estamos contribuindo para que, de fato, o
Governo do Estado invista naquele município. O que
podemos fazer, temos feito. Temos apresentado
emendas para áreas que necessitam, porque é preciso
dizer que papel de deputado é fiscalizar, apresentar
projeto de lei e emendas sérias ao orçamento. Cabe ao
Município fazer um asfalto de qualidade e não asfalto
de um real e noventa e nove centavos, como a
população apelidou. Apenas reproduzo aquilo que
ouço. Asfalto de um real e noventa e nove centavos
que não dura nada, com todo respeito às lojas que
vendem produtos a um real e noventa e nove
centavos, de fácil acesso à população. Mas essa
expressão quer dizer que o asfalto não tem qualidade
para garantir o seu padrão um ano depois.

Estamos tranqüilo em relação a isso e só
temos a dizer: é sinal de desespero, é sinal de que o
movimento político de nove partidos, que lançamos
no sábado, que certamente atrairá novos partidos, está
incomodando a muitos. O que o povo de Cariacica
quer é gente que não faça promessas, gente que de
fato ande nas ruas de peito aberto, que dialogue com a
população e que tenha respeito aos recursos públicos,
que defenda os interesses da maioria e que respeite a
população. Hoje, a população vai à Prefeitura e fica o
dia inteiro sem ser atendida, porque o Prefeito foge,
como de costume, pela porta dos fundos. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Délio Iglesias.

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, Projeto de Resolução nº 64/2004, de
autoria do Sr. Deputado Marcelo Santos, revoga o
parágrafo 5º, Artigo 14, do Regimento Interno, que
proíbe partido integrante do bloco parlamentar
dissolvido ou a que dele se desvincular, de constituir
ou integrar outro na mesma sessão legislativa,
publicado no DPL do dia 6 de abril de 2004.

Muitas vezes ficamos limitados a um só
bloco. Então, parabenizamos a atitude do Sr.
Deputado Marcelo Santos de propor essa discussão
neste plenário, para que tenhamos um trânsito mais
livre, para que possamos participar do bloco que
assim entendermos. Isso é importante. Certos
Deputados têm parecer favorável, parecer positivo à
matéria.

Há pouco, no nosso discurso, solicitamos
sensibilidade da Prefeitura de Vitória quanto a
segunda etapa do concurso público a ser realizado no
próximo sábado. Acreditamos na sensibilidade do Sr.
Prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas, da Srª. Deputada
Mariazinha Vellozo Lucas, que realmente tem sido
exemplar para outras prefeituras do nosso Estado.

A prova é para Assistente Administrativo e
Auxiliar Administrativo e os que não puderem fazer a
prova sábado, por motivo religioso, assim como os
Adventistas, os Judeus, os Ortodoxos, poderão
procurar a Prefeitura no setor de Recrutamento de
Seleção e entregar a declaração da sua religião,
garantindo assim, como exemplo na Capital de
Vitória, o direito de liberdade e de convicção
religiosa. Mais uma vitória para a nossa democracia.
Ao entregar essa carta, será remanejado para a prova
do domingo. Terão professores para ministrar essa
prova no domingo. Graças a Deus não precisarão
passar pelo confinamento, ficar em um lugar até as
horas do sábado terminar, como assim crêem os
Adventistas, os Judeus, que reservam o sábado para a
sua adoração.

Agradecemos a prontidão, o carinho da
Subsecretária de Recursos Humanos, Srª Anádia
Dorian Machado, muito obrigado Srª Deputada
Mariazinha Vellozo Lucas por ter intercedido. É
assim que fazemos o apelo e a democracia vem
acontecendo de maneira exemplar na Capital.

No jornal “A Tribuna” de hoje temos: “Já
com as decisões tomadas, o PPS fechou com oito
legendas para fortalecer a candidatura do vereador
Diogo Filadelfo em Vila Velha. Até o momento,
formam a frente o PSDB, PSB, PAN, Prona, PT do B,
PMN e PHS.”
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Sr. Deputado Euclério Sampaio, V.Exª
renunciou a sua candidatura a pré-candidato em Vila
Velha; sim ou não? Não precisa dizer mais do que
isso.

O Sr. Euclério Sampaio - Sr. Deputado
Délio Iglesias, o PMN tem pré-candidato a Prefeito
de Vila Velha. O PMN trabalha com verdade e não
com mentiras.

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Muito
obrigado, Sr. Deputado.
Ontem, não pudemos participar do final da sessão por
causa de uma reunião partidária, onde o Prona, o
PRTB, representado por este Deputado e pelo Sr.
Beto Carioca, que é o nosso Presidente da Municipal,
o PHS, PMN de V.Exª, que estava também presente,
juntamente com o PSL, PT do B e tantos outros
partidos declararam apoio ao Sr. Deputado Euclério
Sampaio, declararam apoio a uma junção, a um
trabalho grande de adesão. Todos esses partidos estão
se dirigindo a uma só candidatura, que irá convergir
no nome do Sr. Deputado Euclério Sampaio.

Infelizmente, culpado não é o jornal “A
Tribuna”, mas as pessoas que passaram uma falsa
informação para desvirtuar o nome hoje mais
cogitado, como a terceira via em Vila Velha, que é o
Sr. Deputado Euclério Sampaio, a quem estamos
apoiando. Inclusive, estamos apoiando não só este
Deputado, mas a maioria do Deputados nesta Casa de
Leis, bem como os Deputados Evangélicos.

O Sr. Marcelo Santos – Fazemos coro com
as palavras de V. Exª e dizer que na verdade é natural
as siglas estarem conversando e indicarem os
pretensos candidatos, conhecidos como “pré-
candidatos”.

Estamos vendo com galhardia e observado o
crescimento do Sr. Deputado Euclério Sampaio, que
vem se movimentando junto às bases no Município
de Vila Velha e tem causado algum espanto àqueles
que achavam que S.Ex.ª não tinha condições sequer
colocar o nome à disposição do seu partido.

Queremos registrar aqui a dedicação
exclusiva do Sr. Deputado Euclério Sampaio, em
companhia de outros Parlamentares, ao Município de
Vila Velha. Parabenizamos o conjunto de ações que
vem desenvolvendo esse grupo de partidos em torno
de um nome, que vai ainda ser escolhido, mas que
tem como candidato, encabeçando, o Sr. Deputado
Euclério Sampaio para a disputa à Prefeitura do
Município de Vila Velha.

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Além do nome
do Sr. Deputado Euclério Sampaio para candidato a
prefeito em Vila Velha, que desponta como uma

novidade, uma terceira via, uma mudança de rumos
no Município, recebemos com muito carinho, e desde
já declaramos o nosso apoio, a posição do Sr.
Deputado Edson Vargas, que se coloca a disposição
para uma discussão ampla no Município da Serra. O
Sr. Deputado Edson Vargas que é o Presidente da
Comissão de Finanças, pertence ao PMN, é líder de
bancada do partido, é um homem de ilibada
reputação, um homem sério, dedicado a Deus, à
família e à política. Esse homem coloca seu nome na
disputa como pré-candidato a prefeito da Serra.

Parabenizamos, o Sr. Deputado é um bom
nome e com certeza S.Ex.ª. continuará o grande
trabalho que o Prefeito Sérgio Vidigal faz na Serra
com muito carinho, com muita dedicação, mudando
os rumos da política naquela cidade.

Assim sendo, como companheiro desse
amigo, desse irmão, declaramos o nosso apoio ao Sr.
Deputado Edson Vargas, o Sr. Deputado Euclério
Sampaio também levanta essa bandeira junto com o
Sr. Deputado Reginaldo Almeida. Com certeza os
deputados da base evangélica estarão juntos na
caminhada com o Sr. Deputado Edson Vargas para a
Prefeitura da Serra, até porque representa uma
mudança... nem tanto uma mudança, porque
parabenizo o tempo todo as ações do Sr. Sérgio
Vidigal, Prefeito da Serra. Acreditamos que S.Ex.ª.
dará continuidade ao grande trabalho do atual
prefeito.

As polêmicas acontecerão aqui nesta Casa de
Leis até porque se aproximam as eleições municipais.
Portanto seria bom mantermos a ética, a nossa postura
para que os cidadãos que estão nos assistindo
entendam que acima de tudo nesta Casa de Leis há
tolerância, entendimento, respeito.

Somos daqueles que quando colocamos o
nosso nome à disposição, acreditávamos que tinham
mais nomes, mas que venceria o que tivesse a melhor
proposta. Vencemos porque tivemos a melhor
proposta. Assim sendo, gostaríamos de fazer um
grande desafio, que vençam os que têm as melhores
propostas e que não se ataquem mutuamente porque a
nossa caminhada nesta Casa ainda está no começo.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra a Srª Deputada
Janete de Sá.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs.
Deputados...

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Srª. Deputada Fátima Couzi, concedi a
palavra a Srª Deputada Janete de Sá.
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A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
cedo o meu tempo a Srª Deputada Fátima Couzi e
falaremos a seguir.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado, Deputada. Concedo a palavra
a Srª Deputada Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – A Srª Deputada Janete de Sá está
vestida de paz hoje. Obrigada, V.Exa. é sempre
gentil. Daqui a pouco V.Exa. irá falar, com certeza.

Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs.
Deputados, nos chamou a atenção e usamos a Tribuna
nesta tarde, por coincidência, uma matéria publicada
no jornal A Tribuna de hoje, que tem como título
“Cosméticos podem levar ao hospital”. Amanhã, às
9hs, realizaremos uma audiência pública aqui na
Assembléia Legislativa com donos de salões de
beleza e clínica de estética do Estado do Espírito
Santo, para tratarmos de assuntos semelhantes.
Convidamos a todos os presentes para comparecerem
no Auditório 1.

Há alguns dias fomos procurada pelo
sindicato patronal dos salões de beleza do Estado,
Sindibel, que nos fez essa colocação: vários salões de
beleza do Estado do Espírito Santo estavam usando
produtos que causavam irritação, alergia e alguns
deles faziam o cabelo cair. Preocupada com essa
situação, atendemos à reivindicação do Sindicato dos
Cabeleireiros e amanhã às 9hs teremos um encontro
aqui na Assembléia Legislativa onde debateremos
essa questão.

Discutiremos a criação de um selo de
qualidade para os salões de beleza do Estado do
Espírito Santo, criando categorias. Como já temos
hoje hotéis de três, quatro ou cinco estrelas.
Criaremos categorias de salão. Categorias Júnior para
padrão comercial; categoria Sênior, de padrão
executivo e categoria Master, padrão luxo.

Oportunamente convidamos a todos, como
também os telespectadores da TV Assembléia, para
esta audiência pública que será realizada amanhã,
para juntos debatermos essa questão. Por
coincidência, o jornal A Tribuna publica hoje uma
matéria muito interessante na editoria Cidade. Por
conta disso vamos apresentar um projeto de lei que
será construído a partir de amanhã com a comissão,
junto do Sindicato Patronal dos Salões de Beleza do
Estado do Espírito Santo, Sindibel.

Convidamos também para esta audiência
pública alguns médicos, algumas pessoas que têm
conhecimento ou que já passaram por algum
constrangimento nos salões de beleza, que tiveram
problemas de saúde, para que venham debater
conosco a forma que iremos criar esse certificado

anual dos salões de beleza do Estado do Espírito
Santo; como isso acontecerá na prática.

Quem está nos assistindo também pode
enviar para os nossos gabinetes algumas sugestões. A
partir daí vamos construir um projeto que venha
atender a categoria que até então emprega muito no
Estado, uma categoria que fala da beleza, da estética
mas que falta vigilância, controle. Vamos elaborar
este projeto de lei criando um selo de qualidade para
atender os salões de beleza do Estado do Espírito
Santo.

Chamaremos também os representantes das
prefeituras, de seus departamentos específicos para
tratar dessa questão. O Procon também foi convidado
para este debate porque é uma instância aonde as
pessoas que são prejudicadas com irritação, alergia a
algum produto nos salões de beleza procura
imediatamente o Procon.
Amanhã todos terão oportunidade de estarem junto
conosco, a nossa Assessoria, as Procuradoras Carli e
Sandra, as quais agradeço o belo trabalho desse ante-
projeto que será discutido com os donos dos salões de
beleza do Estado do Espírito Santo. É um projeto
completo, evidente que não está ainda concluído
porque a partir de amanhã estaremos recebendo
emendas.

Para essa audiência pública, amanhã às 9
horas, convidamos alguns donos de salão de beleza.
Vamos discutir a questão do auto- clave, todos sabem
que é estufa onde ficam os equipamentos de unhas e
dos cabelos. Todo esse equipamento terá que passar
por uma vigilância para que a nossa população possa
ter um trabalho de qualidade, um trabalho
responsável. A partir daí apresentaremos o nosso
projeto que será um projeto de resolução, ainda não
está concluído, mas temos certeza de que a partir
disso os salões de beleza terão todo o cuidado e não
abrirá um em cada esquina sem nenhuma
fiscalização, sem nenhum contato.

Vamos criar uma campanha para que os
salões de beleza possam se sindicalizar. O Sindicato
Patronal estará divulgando o seu trabalho.
Agradecemos o Sindicato Patronal, o Sindibel que
deu uma contribuição muito grande para que
pudéssemos concluir o nosso ante-projeto do selo de
qualidade para os salões de beleza do Estado.
Agradecemos também a nossa Assessoria, as estéticas
do Espírito Santo que estarão presentes na audiência
pública de amanhã e a nossa TV Assembléia que
estará cobrindo o nosso trabalho.

Pela primeira vez a Assembléia Legislativa
está abrindo espaço para este debate, até porque
quando se fala em salão de beleza e salão de estética
as pessoas pensam que só vai tratar da questão da
beleza e da estética. Não! Amanhã trataremos da
questão da vigilância sanitária, da responsabilidade,
das taxas; teremos um debate bem amplo. Antes de
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concluir nossa fala, convidamos os senhores e
senhoras, principalmente as Sr.as. Deputadas para
estarem conosco nesse debate.

Sr. Deputado Euclério Sampaio, queremos
dizer a V.Ex.a., que nos procurou em nosso gabinete,
apresentando a sua candidatura a Prefeito de Vila
Velha, que hoje à noite V.Ex.a. está convidado a ir
conosco a uma reunião em Vila Velha, com a
candidata a Vereadora do PRTB, a Ivana que tem
toda a simpatia em apoiar V.Ex.a. para Prefeito de
Vila Velha. A reunião será hoje, às 19h. Estaremos
em Vila Velha debatendo questões com a Sra. Ivana,
que é nossa candidata do PRTB, à Câmara daquele
Município.

Agradecemos a todas as pessoas que de uma
forma ou de outra contribuíram para a elaboração do
nosso anteprojeto, e parabenizamos o jornal A
Tribuna, que hoje publicou essa matéria, mostrando a
preocupação sobre a questão de produtos que estão
sendo usados em salões de beleza e que estão
irritando a pele de algumas pessoas, porque não têm
nenhum controle, nenhuma vigilância. A partir do
debate que será aberto amanhã, na Assembléia
Legislativa, esta Casa dará oportunidade para os
sindicatos e também, donos de salões, de estéticas e
de lojas que vendem esses produtos, debaterem
conosco a questão da vigilância sanitária, da
responsabilidade da venda desses produtos que estão
causando danos á população capixaba. (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra a Sra. Deputada
Janete de Sá.

A SRA. DEPUTADA JANETE DE SÁ –
(Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sr.as. Deputadas...

O Sr. Délio Iglésias – Meu aparte é para
fazer um convite a todos porque está chegando, neste
momento, no aeroporto, o cantor Gospel Leonardo
Gonçalves que estará, hoje, à noite, na Igreja
Adventista de Cobilândia, a partir das 19h30min, e no
final de semana no Congresso dos Jovens de Viana. O
cantor Leonardo Gonçalves, juntamente com outros
cantores: a Ingrid, Maciel, Catiúscia, Vocal Êxodo,
Arte Singls, no Caíque, na rua principal de Nova
Bethânia, á partir das 19h3omin. Portanto, o povo de
Viana está convidado a participar desse Congresso
dos Jovens Adventistas, com o tema “Senhor somos a
tua voz”.

A SRA. JANETE DE SÁ - Utilizamos esta
Tribuna para, em primeiro lugar, parabenizar a
Delegacia Regional do Trabalho, a DRT do Estado do
Espírito Santo que através do seu companheiro, o Sr.

Tarcísio Vargas, cujo relatório assinado pelo Chefe
de Segurança de Saúde da DRT, Sr. José Eduardo
Freire de Menezes, inocentou os companheiros
trabalhadores da CST, pela explosão com cinco
mortes, na Companhia Siderúrgica de Tubarão, no dia
quatorze de fevereiro.

Cabe agora ao Ministério Público e à Polícia
Civil dizer se a culpa do acidente foi da empresa, já
que a DRT garante que os trabalhadores estão isentos
dessa responsabilidade. Caso seja comprovada a
culpabilidade da empresa, o Ministério Público pode
instaurar uma ação civil pública contra a CST e o
INSS.

Em segundo lugar, na condição de
Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos, queremos reforçar, Sr. Presidente Claudio
Vereza, o pedido que fizemos ontem, de fazermos um
documento. Queremos ver com V.Ex.a. se podemos
fazer por nosso gabinete, ou se será feito pela Mesa,
para ser assinado por todos os Deputados em respeito
ao povo brasileiro e de desagravo às insinuações
feitas pelo jornal New York Times contra o
Presidente de nosso país.

Reforçamos esse pedido que fizemos no dia
de ontem porque não podemos perder tempo. Temos
que mandar urgentemente a opinião dos
parlamentares desta Casa em defesa do povo
brasileiro. E mais, também na condição de Presidente
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos,
convocamos os parlamentares a prestar solidariedade
ao povo iraquiano cujo texto será encaminhado à
Conferência Internacional de Solidariedade Com a
Luta do Povo Iraquiano que acontece neste sábado na
França. O ato marca o Dia Internacional de
Campanha de Solidariedade aos Iraquianos na luta
contra a ocupação e a hegemonia dos Estados Unidos.
Essa hegemonia que cada dia está mais tirânica e é de
desprezo à soberania dos países. Neste sentido
pedimos aos nobres Deputados que juntos
convidemos as organizações populares, democráticas,
progressistas, as personalidades honradas do mundo,
aqueles que lutam por um mundo mais justo, mais
livre, mais humano para que mandemos documentos
de solidariedade à luta do povo iraquiano contra a
ocupação imperialista que principalmente é
promovida pelos Estados Unidos.

Gostaríamos de lembrar, já que amanhã é dia
13 de maio e no nosso país é o dia tido como da
Abolição da Escravatura, a toda a sociedade a nossa
luta contra a discriminação racial. V.Exas lembram-
se muito bem que no mais sofisticado pergaminho da
época, em pena de ouro cravejada de brilhantes foi
assinada a Lei Áurea, pela mão da Princesa Izabel, e
foi declarada extinta a escravidão no Brasil.

Pelo Artigo 1º revogam- se as exposições em
contrário e pelo Artigo 2º, naquela tarde ensolarada
de domingo dia 13 de maio de 1888 estavam
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oficialmente extintos no país três séculos de
escravidão. Perguntamos: Isso é certo ou errado?
Realmente foi extinta, naquela data de 13 de maio de
1888, a escravidão no nosso país? E aí temos a
clareza de que não foi.

Com o histórico de quatro milhões e meio de
escravos que entraram no Brasil desde as primeiras
décadas da colonização, seria, no mínimo, uma
maldade histórica considerar que aquela canetada
monárquica pudesse por fim a três séculos de um
perverso sistema de escravidão ao ser humano, que se
vê transformado em mercadoria e submetido a
propriedade absoluta de outra pessoa que pode
comprá-la ou vendê-la.

Os cerca de oitocentos mil escravos
oficialmente libertos pela Lei Áurea saíram
imediatamente das senzalas para a mais absoluta
miséria. Negaram- lhes a posse de qualquer pedaço de
terra para viver ou cultivar, negaram- lhes escola,
assistência social e médica. Em compensação
ofereceram- lhes farta discriminação, repressão e
preconceito.

Há trinta e dois anos o poeta gaúcho Oliveira
Silveira sugeria que o dia 20 de novembro fosse
comemorado como o Dia Nacional da Consciência
Negra pois era mais significativo para a comunidade
negra brasileira do que o Dia 13 de maio. Dizia o
poeta gaúcho:” Treze de maio traição, liberdade sem
asas e fome, sem pão”. Assim definia o poeta, o dia
da Abolição da Escravatura, em seus poemas que
tratavam, muitos deles, da cultura negra.

Em 1971, o 20 de novembro foi celebrado,
pela primeira vez, o Dia Nacional da Consciência
Negra.

A idéia se espalhou por outros movimentos
sociais de luta contra a discriminação racial e, nos
fins dos anos 1970, já aparecia uma proposta nacional
do Movimento Negro Unificado.

Passados mais de cem anos, desde o
longínquo dia 13 de maio, o Brasil ainda não acertou
as contas com os negros ou, mais popularmente, com
os afro-descendentes.

Segundo o último Censo Penitenciário
Nacional, o Brasil tem cento e quarenta e oito mil
setecentos e sessenta presos. Como a população total
brasileira é de cento e cinqüenta e cinco milhões de
habitantes, resulta uma média de noventa e cinco
pessoas para cada cem mil habitantes. Dos presos,
cinqüenta e dois por cento são negros, pardos ou
mulatos, os novos escravos, descendentes direto dos
negros africanos, os novos escravos que, ou estão em
prisões ou estão presos na miséria das favelas, à
margem da sociedade, muitos deles desempregados.

Na semana em que o mundo inteiro
escandaliza-se com os maus- tratos praticados por
soldados norte-americanos contra iraquianos
indefesos e que a população mais pobre daquele país,

vê-se cada vez mais acuada, com a repressão militar
da mais poderosa potência mundial, os Estados
Unidos, a pergunta é se os negros brasileiros não
vivem aqui, uma versão tropical da maldade e do
martírio que está sendo praticado com o povo
iraquiano.

Hoje, dia 12 de maio de 2004, véspera do dia
13 de maio, infelizmente, nós, afro-descendentes,
negros brasileiros, jamais podemos dizer que temos o
que comemorar. Falta muito ainda para o negro
comemorar neste País. Por isso, faremos uma grande
comemoração, um grande ato de mobilização no dia
20 de novembro que é o dia que precisa, cada vez
mais, ser sedimentado na consciência da sociedade
brasileira, a dívida que esta Nação tem com a
população afro-descendente vinda para o nosso País.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Antes de concedermos a palavra ao
próximo inscrito para debater a matéria, registramos
que a banda de música do colégio Talma Sarmento de
Miranda, do Município de Cariacica, no bairro
Campo Grande, inaugura o Projeto “Talma in
concert” em comemoração aos 29 anos de existência.
A banda se apresenta no hall de entrada do térreo da
Assembléia Legislativa.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de
V.Ex.ª proferido em sessão anterior, lido no dia 03 de
maio, ao Projeto de Lei n.º 095, de nossa autoria, para
o Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Defiro o pedido de recurso.
À Comissão de Justiça para oferecer parecer sobre o
recurso.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério
Sampaio para discutir a matéria.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, inicialmente, gostaríamos de
registrar nos Anais desta Casa de Leis, o que o
Ministério de Justiça fez. Por mais críticas que
tecemos ao Governo Federal, solidarizamo-nos com o
Presidente da República, Lula, nesse episódio.

O respeito tem e deve existir. A postura do
Ministro da Justiça em suspender a licença do
jornalista. O visto foi tomado a tempo e a modo como
se deve. Faça isso um jornalista nos Estados Unidos?
Eles acham que podem tratar esse País como uma
colônia. Brincar com seus governantes. Eles têm que
ter respeito. Estamo-nos unindo à corrente que presta
solidariedade ao Presidente Lula.
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Dissemos ao Sr. Deputado Helder Salomão
que hoje falaríamos sobre a sua manifestação da
tribuna desta Casa, quando foi o último orador.

Sr. Deputado Helder Salomão, V.Exª pecou
quando tentou insinuar algo sobre a nossa conduta ao
dizer às pessoas que nos assistiam como tentamos
enganar alguém nesta Casa.

Sr. Deputado Helder Salomão, não fomos
para um município, alugamos uma casa para dizer
que morávamos nesse município para sermos
candidato a deputado.

As pessoas estão nos assistindo e sabem
quem tenta enganar o povo.

Sr. Deputado Helder Salomão, na votação do
sim ou não, coragem tiveram aqueles que disseram
sim. Eles não tiveram medo de ver seus nomes em
exposição nos jornais. Quando V.Exª insinuou que
quem disse sim estava com medo do Tribunal de
Contas, estava enganado. Não somos fiscalizado pelo
Tribunal de Contas. Não somos ordenador de
despesa. Votamos com a nossa consciência não
querendo agradar a grego ou a troiano. Agradamos
principalmente ao nosso Deus e à nossa consciência.

Sr. Deputado Helder Salomão, V.Exª errou
quando tentou enlamear uma conduta que tem
pautado em ajudar o povo deste Estado.

Não fomos detido durante a campanha para
deputado nem levado à Polícia Federal. V.Exª o foi e
sabe que não estamos mentindo. V.Exª deveria ter
mais carinho para conosco porque temos o maior
respeito para com V.Exª ao querer jogar “lama no
ventilador”.

Sr. Deputado Helder Salomão, V.Exª falou
que não fez emendas porque é uma atribuição do
prefeito. É atribuição do prefeito. Mas é atribuição do
deputado levar benefícios para os municípios, Sr.
Deputado Reginaldo Almeida, como V.Exª tem feito,
como os deputados de Vila Velha o fazem; como a
Srª Deputada Sueli Vidigal faz para a Serra; como os
deputados de Vila Velha fazem, como nós fazemos
em Vila Velha.

Ficamos muito chateado com V.Exª, ontem,
Sr. Deputado Helder Salomão, mas por apenas alguns
segundos. O nosso coração não guarda rancor, não
guarda ódio. Temos que ter o amor. Ainda mais por
V.Exª ser um Parlamentar brilhante e não parte para a
linha de um grupo que V.Exª aderiu que quer
conseguir algo com destruição, com calúnias. O povo
quer projetos. O povo quer condições melhores de
vida para os nossos filhos, para os nossos netos. O
povo quer projeto.

Parabenizamos o Prefeito Municipal da Serra
na pessoa da Srª Deputada Sueli Vidigal,
independente do nosso partido, o PMN, possuir um
pré-candidato à Prefeitura da Serra, que é o Sr.
Deputado Edson Vargas.

Sr. Deputado Helder Salomão, V.Exª é um
parlamentar novo, cheio de gás. V.Exª pode trilhar o
seu caminho sem pautar pela agressão a quem quer
que seja. Lute. Trabalhe. V.Exª vencerá. Ódio no
coração e rancor não o levarão a lugar nenhum. E
mais, V.Exª fala em mudança. Não somos advogado
do Sr. Aloísio Santos mas S.Ex.ª nunca teve 30 anos
de mandato naquela cidade. Pelo contrário, tem
município que possui oligarquia familiar comandando
há mais de 40 anos, como se o município fosse o
quintal de sua casa. E está o PT apoiando. Então, é
aquela velha máxima: faça o que eu falo, mas não
faça o que eu faço. Vamos fazer política sem agredir
o nosso adversário. Temos que pensar em prol do
nosso povo, esse povo tão sofrido. É para isso que
fomos colocado nesta Casa. O povo quer projetos, o
povo quer soluções.

Que Deus nos abençoe. (Muito bem!)

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

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, vamos dividir o nosso tempo com o Sr.
Deputado Reginaldo Almeida. Falaremos por cinco
minutos e deixaremos cinco minutos para S. Exª.

Agradecemos à diretoria da Samarco, que
nos recebeu ontem como representante da Comissão
de Ciência e Tecnologia, para trabalharmos em
conjunto uma exposição da expansão da empresa na
região de Guarapari e de Anchieta, para que
possamos conhecer toda a extensão do projeto, os
benefícios que trarão e as preocupações com o meio
ambiente que a Samarco tem em relação ao projeto.

Então, agradecemos ao Presidente da
empresa, Dr. José Tadeu de Morais, pela gentileza e
carinho com que fomos recebido em Belo horizonte,
motivo pelo qual faltamos à sessão de ontem, mas
estávamos em representação. Às vezes, não vêem o
Deputado em plenário e acham que estão faltando.

Registramos a presença da ex-Deputada Rita
Camata, hoje, nesta Casa, a nossa Secretária de
Estado dos Transportes e Obras Públicas,
inaugurando uma forma nova do secretariado do Sr.
Governador conversar com os deputados. S. Exª virá
à Casa sempre em agendas marcadas com o Líder do
Governo, Sr. Deputado César Colnago, para atender
aos Deputados, para dar agilidade nas demandas que
os mesmos tiverem.

Então, parabenizamos a Srª Secretária Rita
Camata. Só podia ser mesmo um Secretário do
PMDB para fazer isso.

Saudamos e agradecemos ao Sr. Governador
Paulo Hartung pela ordem de serviço de dezoito
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quilômetros de asfalto ligando Matilde à sede de
Alfredo Chaves. Quem conhece aquela região sabe
que é uma das mais lindas do Espírito Santo. Além
disso, entregamos em Alfredo Chaves três carros para
a Polícia Militar, que atenderão à sede e aos distritos;
um carro e uma moto para a Polícia Civil, para
melhorar a qualidade da segurança do município.
Então, agradecemos ao Sr. Governador Paulo
Hartung e ao Sr. Secretário Ricardo Ferraço, que vem
fazendo um trabalho importante.

Sábado estaremos com o Sr. Governador em
Vítor Hugo dando a ordem de serviço da estrada que
ligará Vítor Hugo a São Bento de Urânia. Segunda-
feira estaremos em Guarapari, às 9h, com a Secretaria
de Estado da Agricultura, assinando a reforma do
mercado de peixe daquele município, que é uma
vergonha. Já que a Prefeitura não faz, o Estado fará.
Aquela Prefeitura lá está entregue às baratas.

O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado,
fazemos coro com V. Exª e parabenizamos o Sr.
Governador do Estado que vem se dedicando a
reconstrução do Espírito Santo e junto com a base
aliada, se Deus quiser, até o final do mandato teremos
um Espírito Santo muito melhor. Já estamos tendo e o
Sr. Governador tem nos atendido no nosso município
de Vila Velha, também.

O SR. SÉRGIO BORGES – Agradecemos
o aparte de V. Exª.
É verdade o que V. Exª está falando, inclusive porque
já estivemos em outros municípios como Pinheiro,
Bom Jesus, Atílio Vivácqua, e nessa nova dinâmica
de trabalho, onde as emendas do Srs. Deputados são
respeitadas e são atendidas.

Para encerrar, faremos rapidamente, porque
voltaremos a esse assunto na segunda-feira, no
horário da Liderança do PMDB, o nosso lamento pela
greve que os empregados da CESAN estão sendo
levados a fazer pelo despreparo do Presidente daquela
empresa, que não sabe conversar, que não sabe
negociar, que está colocando a polícia em cima dos
empregados ordeiros da CESAN.

A CESAN é uma empresa que presta um
inestimável serviço ao Estado do Espírito Santo, é
reconhecida em nível federal através de premiações
importantíssimas pela qualidade do seu trabalho e não
tem tradição de greve.

Temos certeza de que o Governador Paulo
Hartung não está abonando o comportamento desse
presidente despreparado. Então, queremos deixar o
nosso lamento e a nossa tristeza de ver os nossos
companheiros da CESAN no meio da rua, de ver a
CESAN ser colocada na televisão de forma negativa.
Temos certeza de que o vice-Governador, Sr. Lelo
Coimbra, que está intermediando essa discussão,

resolverá esse problema e voltará a tratar os
empregados da CESAN com respeito.

A nossa matrícula na CESAN é 15514;
fomos admitidos em 15 de fevereiro de 1977. Fomos
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores por cinco
anos e Presidente daquela empresa. Conhecemos a
índole de seus empregados e lamentamos por isso
estar acontecendo, até porque, sendo Deputado da
base do Governo, temos que lamentar mesmo.

Colocamo-nos à disposição do Governo
para, de qualquer forma, do jeito que o Governo bem
entender, intermediar junto aos empregados da
CESAN o término dessa greve que será prejudicial à
população.

O Sr. Reginaldo Almeida – Queremos ser
solidário junto a V.Ex.ª com os funcionários da
CESAN.

Sempre acompanhamos o trabalho de V.Exa.
na direção daquela empresa, e quando esteve também
à frente da TELEST. Muito nos honra ser colega de
Parlamento de um homem que dirigiu tão bem aquela
empresa, a TELEST e outros órgãos públicos do
Estado do Espírito Santo.

Queremos fazer um agradecimento e ao
mesmo tempo um registro. Primeiro, agradecer a
Câmara de João Neiva, que no dia de ontem nos
concedeu o título de cidadania daquele município, na
pessoa do Vereador Edilson Belotti, um Vereador
combativo naquela Casa, naquele Município.
Também estendemos o agradecimento a todos os
vereadores daquela Casa pela menção honrosa que
fizeram na tarde e noite de ontem na Sessão Solene
da Câmara do Município de João Neiva, na qual
fomos agraciados com o título de Cidadão João
Neivense.

Amanhã, no âmbito da Comissão de Justiça,
solicitamos uma Audiência Pública que foi deliberada
e acontecerá amanhã, neste Plenário, às 13h30min,
para discutir um tema que está preocupando os líderes
partidários e os vereadores do nosso Estado. A
população está querendo saber como ficará a questão
da redução dos vereadores das Câmaras Municipais.

Hoje, estávamos lendo uma resolução do
Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, se as
Convenções Partidárias começassem amanhã, a
Câmara do Município de Vitória só poderia ter quinze
vereadores, o Município de Vila Velha dezesseis, e o
Município de Cariacica dezesseis.

Mas a verdade é que existem duas PECs
tramitando no Congresso Nacional. Uma na Câmara e
outra no Senado. E amanhã receberemos neste
Plenário a presença do Sr. Deputado Jefferson
Campos, do PMDB de São Paulo e relator da PEC
353 que está tramitando na Câmara Federal, que tem
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a finalidade de discutir o mesmo assunto, a redução
de vereadores em todo o Brasil.

Portanto, gostaríamos de fazer o convite aos
nobres Parlamentares desta Casa para essa Audiência
Pública de amanhã, às 13h30min; fazer o convite aos
líderes partidários, a população em geral que nos
acompanha pela TV Assembléia, para que possamos
ouvir do relator da PEC 353 se há tempo hábil dessa
matéria ser votada e se ficará valendo a decisão do
TSE ou se ainda haverá mudança.

Portanto, Sr. Deputado Sérgio Borges,
agradecemos o aparte cedido por V.Ex.ª e
aguardaremos amanhã, na Audiência Pública, a
presença dos nobres colegas, às 13h30min.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Agradecemos a V.Exa. pelo aparte.

Queremos fazer coro as palavras do Sr.
Deputado Euclério Sampaio em solidariedade ao
Exmo. Presidente da República do Brasil, pelo
desrespeito que um jornalista americano fez com
S.Ex.a.

Eles deveriam olhar as torturas que aquele
presidente despreparado deles está fazendo com o
povo iraquiano. O povo iraquiano perdeu a guerra e
esse presidente continua humilhando e torturando
essas pessoas. E aí vem com inverdades sobre o
Exmo. Presidente do Brasil. Deixamos aqui a nossa
solidariedade ao Exmo. Presidente da República,
como líder no PMDB no Espírito Santo. (Muito
bem!)

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

Ausente. Concedo-a ao Sr. Deputado
Marcelo Santos. (Pausa)

Ausente. Concedo-a à Sra. Deputada Brice
Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, declino.

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Tendo S.Ex.a. declinado, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Gilson Amaro.

O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas ontem ouvimos os pronunciamentos sobre
a emenda do Tribunal de Contas. Votamos contra a
emenda, deixando que aquele órgão resolva os seus
problemas.

Queremos dizer ao Sr. Deputado César
Colnago, que não está presente, mas ouvimos o

discurso de S.Ex.a. ontem, dizendo que este Deputado
teve medo de votar.

S.Ex.a. precisa conhecer bem este Deputado,
porque já estamos nesta Casa há cinco anos e nunca
nos curvamos diante de nossos pensamentos e de
nossos objetivos.

Gostaríamos que houvesse reeleição, e não
só duas vezes, para prefeito. Se o povo reelege o seu
governante, é porque está satisfeito com ele. Há
muitos prefeitos que foram reeleitos e que o povo
gostaria que continuassem prefeito, mas terão que
deixar de ser prefeito de seu município.

O Sr. Deputado César Colnago foi infeliz na
sua colocação. Teve seus ideais, mas foi vencido. E
não deveria dizer que este Deputado tem medo de
votar. Estamos aqui para representar uma massa de
pessoas que em nós confiaram. Medo não existe,
sempre tivemos uma posição definida na nossa
caminhada e na nossa vida pública.

Inclusive, dissemos outro dia que íamos a
diversos comícios e não ouvíamos nenhum Deputado
pedir voto para José Serra e para a Sra. Rita Camata,
quando candidatos à Presidência e à vice-Presidência
da República, respectivamente. Porém, este
Deputado, ao final de todo seu discurso, pedia voto
para eles. Nunca tivemos medo de colocar nossa
posição diante daquilo que entendemos estar correto.
Queremos deixar isso claro para o Sr. Deputado César
Colnago. Acreditamos que nenhum Deputado desta
casa teve medo de votar, porque não tem razão para
ter medo de votar uma emenda daquela, contra ou a
favor. A pessoa só será reeleita se tiver voto, do
contrário não será reeleita. Dos trinta Deputados desta
Casa, dez voltaram, foram reeleito.

A reeleição depende de cada um de nós, a
população faz o julgamento. Vivemos num regime
democrático e isso é importante. Não deveria haver
limites para a reeleição, porque quem está bem não
deveria ser jogado fora.

O Sr. Anselmo Tose – Gostaria de falar
sobre uma matéria publicada nos jornais da semana
passada sobre uma invasão dos Sem Terra à fazenda
Independência, em Mimoso do Sul. É uma fazenda
histórica de 1886, praticamente cento e vinte anos,
com 102 alqueires, com um patrimônio histórico, com
seu casario todo preservado e mantido pela família.

Estivemos em Mimoso do Sul na semana
passada, e as pessoas na cidade estão chocadas com
isso. Essa fazenda compõe o entorno de São Pedro de
Itapaboana, onde tem o festival de Viola anual, com
casarios e uma vila muito bonita, com quarenta e
quatro imóveis tombados pelo Conselho Estadual de
Cultura desde 1987. Essa fazenda também passa por
um processo histórico no IFAN - Instituto do
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Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional que está
avaliando.

Mimoso do Sul e Muqui têm muitas
fazendas seculares, ainda preservadas, e que podem
ser muito importante para o desenvolvimento
econômico a partir da exploração turística dessa
história, da beleza desse patrimônio.

Conversamos com o Presidente Cláudio
Vereza e com a Deputada Brice Bragato, para
fizéssemos um apelo à Superintendente Estadual do
INCRA, Sra. Nildete Turra, companheira do PT, uma
pessoa de história no movimento, para rever essa
situação.

Estamos mostrando uma foto da fachada
desta fazenda preservada. Os moradores de Mimoso
do Sul estão temerosos, porque foi feito um
assentamento a partir de uma invasão em outra
fazenda histórica e esse patrimônio se perdeu.
Devemos preservar o nosso patrimônio histórico,
artístico, que é preservar a nossa cultura, nossas
tradições, seguramente um passo para que a gente
possa se acertar no futuro. Portanto, deixamos
registrado o nosso apelo para que a Superintendente
Nildete Turra possa reavaliar isso junto ao Conselho
Estadual de Cultura e com a própria população de
Muqui.

Não estamos discutindo a questão do
Movimento dos Sem Terra. Eles precisam de terra.
Mas o que é patrimônio histórico e área de
preservação ambiental... Em outras situações houve
descumprimento da legislação que protege esse
patrimônio e prejuízos ambientais incalculáveis.
Portanto, deixamos registrada a nossa mensagem.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Gostaria de fazer um esclarecimento. Na
verdade não houve uma invasão na fazenda. O que
houve foi um acampamento após haver decisão
judicial de imisção do INCRA na posse. Então, a área
já está em processo de desapropriação. De qualquer
forma vamos entrar em contato com a Superitendente
do INCRA para verificar as possibilidades de
preservação do patrimônio histórico existente na
região.

O Sr. Anselmo Tose - Na verdade o INCRA
está fazendo levantamentos para fins de
desapropriação. Então, a população está temendo que
aconteça o mesmo que aconteceu em outra fazenda
do município. Temos de buscar um caminho para os
Sem Terra, mas também preservar o nosso
patrimônio.

O SR. GILSON AMARO - E o direito de
propriedade. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão, convidando os Srs.
Deputados para a próxima, que será Solene, hoje, às
19h, e para qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
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QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA
SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM
12 DE MAIO DE 2004.

PRESIDÊNCIA DA SRA.
DEPUTADA JANETE DE SÁ.

ÀS DEZENOVE HORAS
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
ANSELMO TOSE E JANETE DE SÁ.

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE
DE SÁ) – Havendo número legal e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a sessão.

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

(O Sr. Anselmo Tose lê Salmo
51:10 )

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) - Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à
leitura da Ata da sessão anterior.

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

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) - Aprovada a Ata como lida. (Pausa)

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) – Informo aos Sr. Deputados e demais
presentes que está sessão é solene, em
comemoração ao “Dia da Enfermagem e ao Dia
Nacional da Luta da Enfermagem Brasileira”,
conforme requerimento de autoria desta Deputada
e do Sr. Deputado Anselmo Tose, aprovado em
Plenário.

Convido, para compor a Mesa, o Sr.
Lincoln Carlos Macedo Gomes, Secretário Geral
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do
Espírito Santo – Sindienfermeiros;

A Ilma. Sra. Presidente da Associação
Brasileira de Enfermagem e do Departamento de
Estado do Espírito Santo, Professora e Doutora
Denise Silveira de Castro.

Não sabemos se chegou, ainda, mas
também convidamos a Ilma Sra. Presidente da
Cooperativa dos Enfermeiros do Estado do
Espírito Santo COOPENFES, Sra. Rosangela
Pinheiro dos Santos .

O Ilmo Presidente do Conselho Regional
de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, Dr.
Antônio José Coutinho de Jesus; também a

comunidade acadêmica não pode ficar sem
representação dos estudantes, neste sentido,
convidamos a Senhorita Giselly Hofmann,
diretora de comunicação do Centro Acadêmico
Livre de Enfermagem; também convido o ilustre
colega Jacson Andrade Silva, diretor executivo da
Central Única dos Trabalhadores que está
representando o presidente da nossa Central Sr.
José Carlos Pigatti. (Palmas!)

Neste momento, peço a todos que fiquem
de pé, ouviremos a execução do Hino Nacional e
do Hino do Espírito Santo que será executado pela
orquestra Talma In Concert, regida pelo maestro
Elier Santana Scárdua, orquestra formada pelos
alunos da Escola Talma Sarmento Miranda do
município de Cariacica, que é uma homenagem do
prefeito Aloísio Santos, a categoria de
enfermagem do nosso Estado.

(É entoado o Hino Nacional e
o Hino do Espírito Santo.)

A SRª. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – A Banda apresentará mais dois números em
homenagem à Enfermagem.

Concedo a palavra ao Sr. Rodrigo
Coelho, coordenador técnico da Banda Talma
Sarmento de Miranda, agora, uma orquestra.

O SR. RODRIGO COELHO – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite. Nossa saudação
especial a nossa Deputada Janete de Sá; ao Ilmº.
Sr. Deputado Anselmo Tose e aos enfermeiros
presentes, já que hoje é comemorada uma data tão
importante: “O Dia da Enfermagem.”

A Banda Talma Sarmento de Miranda foi
criada na Escola Talma Sarmento de Miranda, em
Campo Grande, em 1978 e até hoje ela está em
atividades, e os senhores estão tendo o privilégio
de assistirem este “parto”, vamos dizer assim, de
nascimento da Orquestra Musical De Metais e
Percussão Talma Sarmento Talma In Concert. Os
senhores estão tendo hoje, o privilégio de
assistirem a este surgimento que começa neste ano
o nosso novo trabalho, também junto com a
Banda.

Nossa Banda trabalha em Campo Grande
com a comunidade e com os alunos da Escola
Talma Sarmento de Miranda. O Diretor, Sr.
Gilson Hilário se encontra presente e nos
acompanha, através da regência do maestro Elier
Santana Scárdua que vem desenvolvendo um
trabalho muito bom relacionado aos nossos jovens
da escola e da comunidade dos Municípios de
Campo Grande e Cariacica. Temos jovens de
outros bairros.
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Homenagearemos todos vocês com duas
músicas do nosso repertório. Apresentamos mais
cedo na Assembléia Legislativa, mas não
poderíamos deixar de registrar aqui a nossa
homenagem a todos vocês.

Agradecemos especialmente à
Assembléia Legislativa, ao Cerimonial da Casa
que nos acolheu muito bem e a todos aqui
presentes. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Assistiremos à apresentação da
Orquestra Talma in Concert, do Município de
Cariacica, composta pelos alunos da Escola Talma
Sarmento de Miranda, regida pelo Maestro Elier
Santana Scárdua, entoando as canções “Rain
Drops”, “Blue Moon” e “Wind Mood”.

(A Orquestra se apresenta)

A SRª PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Agradeço de coração a homenagem
prestada pelo Prefeito de Cariacica, Sr. Aloísio
Santos, através da Orquestra Talma in Concert,
formada por adolescentes de Cariacica, Município
onde nasci. E me orgulho muito em ver que
muitas pessoas de lá brilham, continuarão
brilhando neste Estado e fora dele. Muito
obrigada.

Concedo a palavra ao Sr. Lincoln Carlos
Macedo Gomes, para que fale também sobre o
lançamento do dia Nacional de Luta da
Enfermagem Brasileira Contra a Impunidade.

O SR. LINCOLN CARLOS MACEDO
GOMES – (Sem revisão do orador) - Boa noite
integrantes da Mesa Diretora, Srªs e Srs. que se
encontram neste Plenário, em primeiro lugar
agradeço, em nome da diretoria colegiada do
Sindicato dos Enfermeiros, da qual hoje faço parte
como Secretário Geral, por esse momento de
reflexão nesta Casa de Leis, um momento que
marca mais uma vez a enfermagem capixaba e a
enfermagem nacional e internacional, já que hoje
estamos comemorando o Dia Internacional dos
Enfermeiros. Aproveitamos a oportunidade para
marcar a data do dia 16, que é o Dia Nacional de
Luta da Enfermagem contra a Impunidade.

A diretoria do Sindicato dos Enfermeiros
completa um ano de atuação dia 15 de maio e
aproveitamos o momento para comemorar parte
de nossas vitórias até o momento, e todas que
foram conquistadas nas diretorias anteriores do
Sindicato dos Enfermeiros.

É importante e triste no momento de festa
lembrarmos, mas não podemos passar direto, e

peço autorização para realizarmos um minuto de
silêncio. A categoria tem muito claro em mente a
perda de pessoas que fizeram parte da luta contra
autoridades, contra a violência, contra a falta de
democracia.

Pedimos um minuto de silêncio em
respeito às vítimas e aos familiares dessas vítimas,
com relação à impunidade que vivemos no País.

A SRª PRESIDENTA –(JANETE DE
SÁ) - Peço para que todos fiquem de pé para
fazermos um minuto de silêncio.

(É feito um minuto de silêncio)

O SR. LINCOLN CARLOS MACEDO
GOMES - Agradeço a Mesa e a todos os
presentes.

Não podemos nos calar e é importante
termos esse momento de reflexão, até porque
muitas questões estão envolvidas com a
impunidade. Sabemos que existem várias formas
de impunidade, não só as que são mais
evidenciadas com relação aos crimes sem solução,
onde não há encaminhamentos, não existe vontade
judiciária, vontade do poder público. É o que não
entendemos, essas questões legais, pois elas não
são reconhecidas e nem garantidas enquanto
direito da população e dessas vítimas que
sofreram algum tipo de impunidade. Falamos da
impunidade, enquanto a situação em que vivemos,
no setor de saúde pública.

Atualmente, quais são as causas de
adoecimento nos grandes centros urbanos? Desde
a pobreza aos ricos, igualmente ou talvez mais,
em classes desfavorecidas o que se adoece e o que
se mata hoje não são mais somente vírus e
bactérias, mas sim violência, criminalidade,
acidentes, solidão, angústia, depressão, stress,
deterioração ambiental, intoxicações químicas, ou
seja, doenças individuais podem ser vistas como
expressão final dos flagelos sociais, tais como a
miséria, a desonestidade e a impunidade.

Cada vez mais, o setor saúde percebe que
atuar nas conseqüências do adoecimento é pouco
efetivo, tardio e excessivamente caro. Já temos
essa percepção enquanto serviços de política de
saúde pública. Se nosso modo de vida, nossa
sociedade, nossas cidades conspiram contra essa
forma de exercer e de atingir o que consideram
como saúde, de pouco adianta oferecer serviços
médicos como resposta mesmo que sejam
excelentes.

Precisamos aprofundar mais no que diz
os princípios básicos do Sistema Único de Saúde e
além disso, oferecer uma cidadania, uma saúde,
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construindo uma sociedade saudável que é o que
desejamos, no sentido de promoção, proteção e
recuperação da saúde. Quando isso não é
oferecido ou quando existe um estado caótico
dessa saúde, consideramos também uma forma de
impunidade, enquanto nossos representantes não
se preocupam ou demoram a tomar algumas
decisões, algumas posturas, no que se refere a
questões legais. Todos sabemos que existem, mas
que muitas vezes não saem do papel por vontades
políticas ou outras questões que resolvemos não
trazer neste momento.

Esse é o lado triste. Não podemos ficar
na tristeza, temos que comemorar, afinal de contas
hoje é o dia do Enfermeiro e estamos
comemorando a semana de Enfermagem. O
Sindicato dos Enfermeiros homenageia a
Enfermagem hoje. Gostaria que passasse no telão
a nossa homenagem. Recebemos essa imagem do
Sindicato do Rio Grande do Sul e oferecemos para
vocês hoje, para a Enfermagem capixaba.

Percebemos que o Enfermeiro é um ator
transformador. Dentre os profissionais ele atua
enquanto um ator, educador; além de cuidador, ele
cuida, pesquisa, gerencia a assistência, educa
dentro das Universidades. O Enfermeiro hoje
pesquisa e é um ser também politizado que
precisamos, também estarmos preocupados com
as questões de defesa, do serviço público de
saúde, em defesa de educação de qualidade e de
uma sociedade melhor para todos.

Terminando minha fala, a homenagem do
Sindienfermeiros. No dia do Enfermeiro vemos o
nível de responsabilidade desse profissional que
hoje e cada vez, tem ocupado o espaço na
sociedade, enquanto um ator indispensável para a
construção no serviço público de saúde, de
qualidade que tanto desejamos. Quem luta pela
vida não pode ficar de fora. Defendemos a
autonomia do profissional e nos colocamos em
oposição ao Projeto de Lei 025, pois mesmo que
tenha sofrido vários desgastes, ainda tramita nos
setores dentro do Senado e nos preocupa, mesmo
que na Conferência Nacional de Saúde tenha tido
um movimento contrário a esse projeto que vai de
encontro à Constituição Federal, vai de encontro
ao que se chama leis que regulamentam o Sistema
Único de Saúde e outras legislações que tratam da
garantia de mercado e não se preocupam com a
construção de uma sociedade com qualidade de
vida de uma saúde pública de qualidade para essa
população.

Para terminar, o Sindicato dos
Enfermeiros, como eu coloquei, está completando
um ano. Consideramos esse um ano de vitória
dentro da gestão hoje representada por mim, pelo

Francisco, pela Josefa do Hospital Infantil, pelo
Fábio, do Hospital São Lucas, pela Paula e demais
integrantes dessa direção. Ampliamos a
representatividade do Sindicato, acreditamos
nessa ampliação, conquistamos algumas vitórias,
estamos em fase de término de negociações com a
rede privada e intensificamos a nossa campanha
salarial no setor público. Nossa luta é pela
hegemonia salarial que é de direito. A hegemonia
salarial que perdemos na rede estadual de saúde,
no governo passado, voltou à tona como ponto
principal nesse momento de luta.

Trouxemos esse assunto para esta
solenidade porque a categoria homenageada
perdeu esse direito, não só o enfermeiro, mas
outros profissionais de Nível Superior e gostaria
de marcar esse encontro afirmando que esse é um
direito legal e que até o momento não tivemos
nenhuma postura por parte do governo atual.

O Sindicato dos Enfermeiros coloca-se
como ator dentro desse processo de
desenvolvimento político, econômico, social,
cultural e científico defendendo a enfermagem,
lutando por uma enfermagem coletiva,
democrática, unida pela vida e contra a
impunidade. (Palmas!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE
DE SÁ) – Obrigada, Sr. Presidente do Sindicato
dos Enfermeiros. É um prazer tê-lo conosco
representado esta brilhante e brava
categoria.(Pausa).

Concedo a palavra à professora Denise
Silveira de Castro.

SRA. DENISE DE CASTRO –(Sem
revisão da oradora) - Boa - noite a todos,
cumprimento a Presidenta da Mesa Sra. Deputada
Janete de Sá, o Secretário Deputado Anselmo
Tose, os colegas Presidente do Conselho Regional
de Enfermagem, do Sindicato dos Enfermeiros, os
representantes do Sindicato da Saúde e a nossa
querida aluna, representante dos estudantes,
Giselly Hofmam. Cumprimento também todos os
colegas enfermeiros e familiares, convidados que
aqui vieram para prestigiar esta Sessão Solene e a
categoria de Enfermagem.

Em nome da Associação Brasileira de
Enfermagem e da comunidade capixaba de
enfermagem quero agradecer à Sra. Deputada
Janete de Sá e ao Sr. Deputado Anselmo Tose
pela concessão desta Sessão Solene, que neste
momento homenageia uma categoria de grande
relevância como a enfermagem dentro da equipe
de saúde.
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Gostaria de registrar que hoje ,12 de
maio, comemoramos o Dia Internacional do
Enfermeiro. Quando dizemos enfermeiro, estamos
dizendo todas as categorias de enfermagem que
nessa época eram representados pela categoria
enfermeiro.

Gostaria de lembrar também que hoje
comemoramos, através da Associação brasileira
de enfermagem, a Sexagésima Quinta semana de
enfermagem que foi instituída em 1940, pela
diretora da então escola Ana Nery, que
posteriormente, em mil novecentos e sessenta e
oito foi através de um Decreto-Lei do Sr.
Presidente Juscelino Kubschet instituído o período
de doze a vinte de maio como período da Semana
da Enfermagem, semana na qual devemos
comemorar e refletir as questões desta profissão
tão grandiosa dentro da área da Saúde.

Gostaria também de convidar a todos os
colegas e todos os presentes, para as nossas
atividades dentro desta semana. A Associação
Brasileira de Enfermagem, secção Espírito Santo,
estará comemorando no dia vinte de maio de 08h
às 18h no Auditório do Centro Universitário de
Vila Velha, no Campus de Vila Velha, a Semana
de Enfermagem que traz como tema central,
Gênero, Saúde em Enfermagem.

Discutiremos direitos humanos,
qualidade de vida, trabalho e saúde, violência e
todas as questões que dizem respeito a esta
temática neste dia. Estão todos convidados.
Quero, também nesta oportunidade, convidar os
Srs. Deputados para que compareçam e
participem conosco.

Queremos mais uma vez, cumprimentar a
todos os profissionais de enfermagem pela
Semana de Enfermagem, pelo Dia Internacional
do Enfermeiro.

Nós seremos tão fortes, quanto nos
sentirmos e nos fizermos fortes.

Muito obrigada e um abraço a todos.
(Muito bem!)

A SRª PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – A Presidência registra, com satisfação, a
presença, nesta Casa, do Sr. Antônio Geraldo
Perovano, Presidente do Sindicato Patronal de
Segurança Privada; da Srª Maria knupp Falcão,
Diretora do Sindicato dos Ferroviários; da Srª
Angela Maria de C. Simões, Coordenadora do
Curso de Enfermagem da UVV; da Srª Regina
Célia Diniz Werner, Enfermeira representando o
COREN-ES; do Dr. Celestino Bussinger, casado
com uma grande companheira, a Srª Elda Coelho
de Azevedo Bussinger; da Srª Adriani Geralda
Ribeiro, Enfermeira Instrutora da UVV e da

UNESC; da Srª Cláudia Roberta Santos,
representante da Prefeitura de Vitória; do Sr.
Vereador Carlos Côco, da Câmara Municipal de
Vitória.

Concedo a palavra ao Sr. Antônio José
Coutinho de Jesus.(Pausa)

O SR. ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO
DE JESUS – (Sem revisão do orador) –Boa
noite a todos, primeiramente cumprimentando os
componentes da Mesa, Sr. Deputado Dr. Anselmo
Tose, Sr.ª Deputada Janete de Sá, colega
Presidente da ABEN-ES, Drª Denise Silveira de
Castro, meu colega Dr. Lincoln Carlos Macedo,
Secretário Geral do Sindicato dos Enfermeiros, a
Srª representante dos Estudantes aqui presentes e
o Sr. representante do Sindicato. Meus Senhores,
minhas Senhoras, meus colegas aqui presentes,
profissionais de enfermagem.

Realmente é muito gratificante para todos
nós profissionais de enfermagem sermos
homenageados no segundo ano consecutivo, neste
dia doze de maio. A Assembléia Legislativa
através dos Srs. Deputados ligados à área da
saúde, principalmente, fazendo esta homenagem a
todos nós profissionais, esta profissão que todos
nós conhecemos muito bem que merece muitas
homenagens durante todo o ano.

Queria também estar nesta oportunidade,
conclamando a todos os profissionais de
enfermagem pela unidade, a todos os profissionais
de enfermagem que juntemos força, que possamos
trabalhar juntos neste objetivo. Os Senhores
devem acompanhar e devem saber que nós
profissionais de enfermagem estamos
constantemente sendo atacados de alguma forma,
no sentido de desmerecer o nosso trabalho como
profissionais, e realmente, não podemos deixar
essas coisas acontecerem, e somente iremos
vencer essas batalhas, essas lutas, com muita
unidade, com muita determinação por parte de
todos os profissionais de enfermagem, em
qualquer nível, em qualquer instância, em
qualquer unidade que trabalhamos.

Também queria resgatar uma fala do
nosso colega Lincoln Carlos Macedo Gomes que
falou sobre a impunidade. Essa questão da
impunidade no assassinato de enfermeiros, de
médicos, de profissionais da área de saúde, tem
nos incomodado bastante ao longo dos anos.
Temos que fazer pressão e buscar as autoridades
competentes para acharmos os culpados, por que
está acontecendo ou aconteceu na enfermagem
essa impunidade ?

Temos que fazer esse trabalho porque
muitas vezes esperamos a Justiça, e muitas vezes
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ela é morosa, não dá o respaldo e nem a resposta
que a categoria necessita neste momento.

Portanto, mais uma vez, conclamo aos
nossos colegas para que busquemos junto ao
Poder Judiciário, para descobrir o que está
acontecendo o que tem por trás desses
assassinatos que têm ocorrido e que ocorreram no
passado contra os profissionais de saúde,
principalmente os enfermeiros.

Conclamamos aos nossos colegas para
rompermos as barreiras que existem entre as
categorias profissionais. Não podemos deixar que
uma discussão que muitas vezes é em nível
nacional, interfira em nível regional.

Precisamos dessa unidade, precisamos
desses profissionais que possam brigar e lutando
juntos, porque é aqui nesta base, no rincão deste
Estado que precisamos discutir o trabalho da
categoria, da enfermagem, precisamos discutir as
condições de trabalho do profissional de
enfermagem, a formação desses profissionais.

Portanto, é aqui no nosso Estado, na
nossa base, nos nossos municípios que precisamos
discutir isso. Conclamamos mais uma vez a todos
os profissionais que possamos romper essas
barreiras, para que caminhemos nessa discussão e
nessa luta.

É importante que a Assembléia
Legislativa através de seus deputados junto com o
Governo do Estado, dê condições a nós
profissionais de enfermagem, pois necessitamos
em nosso ambiente de trabalho.

A nossa fiscalização muitas vezes
percorre os hospitais públicos e encontra situações
que o profissional de enfermagem é submetido.
Fazemos um apelo, que os Srs. Deputados desta
Casa nos ajudem para que os profissionais de
enfermagem tenham condições, tenham um local
de trabalho tranqüilo, porque é a enfermagem que
realmente levanta, e muitas vezes representa
cinqüenta por cento de todos os profissionais
desses hospitais.

Precisamos do apoio da Assembléia
Legislativa para o nosso trabalho no dia-a-dia que
todos sabem ser muito desgastante.

Agradecemos a homenagem,
parabenizamos à Assembléia Legislativa e a todos
os profissionais que acreditam nessa profissão.

Hoje estamos iniciando a semana de
enfermagem, que participem de todos os eventos
desta semana. Estaremos prontamente atentos para
atender a todos vocês. Agradecemos a
homenagem. Muito obrigado. (Muito bem!)

A SRª PRESIDENTE – (JANETE DE
SÁ) – Concedo a palavra ao Sr. Jacson Andrade
Silva, Diretor da CUT.

O SR. JACSON ANDRADE SILVA –
(Sem revisão do orador) – Boa-noite
companheiros e companheiras presentes,
companheiro Lincoln Carlos Macedo Gomes,
tivemos oportunidade de estar presente no
Congresso, Srª. Denise Silveira de Castro, Sr.
Antônio José Coutinho de Jesus, Srª Giselly
Hofmann, principalmente os Srs. Deputados
Janete de Sá e Anselmo Tose. Agradecemos o
convite feito à Central Única dos Trabalhadores.

A questão da violência no nosso Estado
não é só no que tange à violência física, mas aos
direitos dos trabalhadores. Por esta razão, não
temos que desistir, temos que lutar muito e
aproveitar a oportunidade que estamos tendo de
estar hoje nesta Casa. De uns anos para cá nunca
tivemos tanta oportunidade de ter trabalhadores
dentro deste plenário para discutir o dia- a- dia das
nossas vidas, do nosso trabalho. E é neste sentido
que a CUT agradece o convite dos nobres
Deputados Janete de Sá e Anselmo Tose pela
oportunidade.

Nós, como dirigente sindical e os
senhores que estão há um ano à frente do
sindicato teremos muita luta a enfrentar. Para a
categoria de enfermeiro, para a CUT essa
profissão é tão importante quanto a do médico,
porque, se não fosse o enfermeiro presente o que
seria do médico? O enfermeiro, não só exerce a
sua profissão, como as de psicólogo, de pai e de
mãe. Muitas vezes em seu local de trabalho
quando uma mãe chega com uma criança, ou
quando chega um enfermo, a primeira recepção é
a do enfermeiro, cabendo - lhe o desabafo da
família. Às vezes o enfermeiro tem que passar por
assistente social, como já disse por psicólogo. Por
isso, que essa categoria tem que mostrar força,
porque essa coragem que ele demonstra para
ajudar a família presente tem que a transformar na
sua luta dentro dos seus direitos.

A CUT convida a todos os enfermeiros,
os sindicatos para estarem juntos nessa luta.
Estamos discutindo em nível nacional na questão
da reforma sindical e da reforma trabalhista para
dar direitos, fazer reformas e incluir o direito
principalmente, dos trabalhadores no setor público
e minimamente, ter direito ao acordo coletivo com
o setor público. Às vezes os trabalhadores do setor
público fazem paralisação por questão de salário,
mas as condições de trabalho continuam as
mesmas.
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A reforma sindical é para isso. A CUT
defende que todos os trabalhadores, sejam da
iniciativa privada ou do setor público tenham
direito a sua organização, aos seus acordos
coletivos decentes para que possam ter melhores
dias. É isso que defendemos. Temos que
pressionar o Estado, o Governo Federal, o
Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e
dos Vereadores, pois, se não pressionarmos não
conseguiremos nada.

Só conseguimos as nossas conquistas que
não são poucas, através de muita pressão. Agora
que a classe trabalhadora ajudou a eleger um
Presidente da República que veio da classe dos
trabalhadores, temos que aproveitar esta
oportunidade. É esta oportunidade que está nos
dando, dentro da reforma sindical, o direito de
pressionarmos os Deputados Federais e Senadores
para que possamos ter uma reforma que nos
garantam mais direitos no nosso local de trabalho.

A CUT agradece mais uma vez o convite
à homenagem ao dia dos Enfermeiros e
Enfermeiras informando que está à disposição. Há
pouco conversava com o Sr. Lincoln Carlos
Macedo, a CUT tem que estar à disposição para
orientar o Sindicato e a classe trabalhadora da
melhor forma possível.

Para encerrar, minha homenagem à Sra.
Deputada Janete de Sá, que veio a caráter, de
branco, por ter feito parte desta categoria na
Companhia Vale do Rio Doce. Muito obrigado. A
CUT está sempre à disposição.(Muito bem!)

A SRª. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Agradecemos ao companheiro Jaskson
Andrade Silva.

Informamos que está presente conosco a
Delegada Setorial Norte do Sindenfermeiros,
companheira Ursula Diogo Bersot.

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

O SR. ANSELMO TOSE - (Sem
revisão do orador) – Boa-noite à Srª Deputada
Janete de Sá, que divide conosco esta Sessão
Solene aprovada em Plenário; a Srª. Denise
Silveira de Castro; ao Sr. Lincoln Carlos Macedo
Gomes, Secretário Geral do Sindicato; a Sra.
Giseli Hofman Miotto, do Centro Acadêmico
Livre; ao Dr. Antônio José Coutinho Jesus,
Presidente do Coren; ao Sr. Jackson Andrade
Silva, da Central Única dos Trabalhadores; aos
professores e estudantes, enfim, a todos os
presentes.

Uma Sessão Solene é momento de
reflexão, onde juntamos as pessoas neste
Parlamento, uma Casa que já foi muito mal vista
no Estado. No ano passado falávamos nisso e, um
ano depois, vimos quanta diferença tem a
Assembléia Legislativa e, particularmente, esse
movimento de mudanças que acontece no Espírito
Santo. As coisas estão caminhando. As pessoas
recuperaram a sua estima. A autoridade pública, o
Governo do Estado são reconhecidos, respeitados
e muitas coisas que aconteciam não ocorrem mais.
As instituições trabalham para que não
aconteçam, ao contrário de um tempo atrás, onde
muitas vezes faziam o inverso do que deveriam.
Portanto, é um momento novo, oportuno para
todos nós, animador, momento de afirmação
capixaba depois de muito tempo mesmo.

Falávamos há pouco naquele evento do
Coren que se vê algumas coisas acontecendo,
algumas ações do Governo de Estado, algumas
estradas importantes que estão sendo feitas,
algumas escolas, inclusive o Governo dará ordem
de serviço nos próximos dias e meses, para a
construção de escolas de Segundo Grau. Ninguém
aqui, com certeza, deve ter visto a última
inauguração de uma escola de Segundo Grau ou a
abertura de uma vaga. Como é o caso de Jardim
Camburi, que terá sua escola, não é só ficar em
Vitória; e de São Pedro, aonde trabalhamos
muitos anos e não tem escola de Segundo Grau.
Um bairro que tem mais de trinta e três mil
pessoas e não tem um vaga sequer; um bairro
maior que a maioria das cidades capixabas, maior
que mais de oitenta por cento dos Municípios do
nosso Estado.

As coisas começam a acontecer, mas a
obra mais importante não são as físicas, mas a de
construção moral e ética, de transparência na
gestão. E, na Assembléia Legislativa, no nosso
mandato fizemos questão de assinar
individualmente com a ONG Transparência
Capixaba. E, na semana passada, assinamos
enquanto Mesa Diretora, nós como 1º Secretário,
o Sr. Deputado Paulo Folleto como o 2º
Secretário, e o Sr. Presidente Claudio Vereza, que
não pôde estar presente hoje, mais deixa o seu
abraço para todos vocês. Assinamos com a
Transparência Capixaba, pois achamos que as
instituições e os agentes públicos têm obrigação
de fazer com que as pessoas vejam, acompanhem,
opinem sobre o que eles fazem. Ao contrário de
muitos, que tentam esconder e esconder.

Como aconteceu mais uma vez nesta
Casa, ontem, com relação ao Projeto de Lei de
autoria do Sr. Deputado César Colnago - na
semana retrasada foi o de nossa autoria - para
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impedir as reeleições indefinidas no Tribunal de
Contas. O que não se justifica, numa sociedade
moderna, isso acontecer, não há sentido, tem de
haver rodízio de poder. Os homens públicos têm
de querer isso, como fizemos aqui no nosso
primeiro ato na Mesa Diretora, acabando com a
nossa reeleição, abrindo mão da reeleição por
acharmos importante o rodízio de poder. O
Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar desta
Casa, não quer que isso aconteça. Mas, se Deus
quiser, conseguiremos.

Na segunda e última parte de nossa fala,
deixamos uma mensagem aos profissionais de
enfermagem. O Sr. Lincoln Carlos Macedo
Gomes e a Professora Denise Silveira de Castro,
falaram um pouco nesta Sessão Solene. Há muitas
mudanças acontecendo tanto no fazer saúde
quanto no conceito de saúde. Muitas coisas
acontecendo e aceleradamente e a categoria dos
profissionais de enfermagem souberam entender
isso, souberam crescer, mudar, se afirmar e dar
conta dessas mudanças, seja numa gerência de um
programa de saúde, seja na gerência de um
serviço - aqui presentes há várias pessoas que
foram nossas gerentes, como as Sras. Arlete,
Helena, Maria, Cláudia, Regina, Marlene, que é a
homenageada de hoje - seja como profissionais
mesmo, no exercício direto do atendimento ao
público, seja como profissionais do ensino, muitos
se tornaram professores, e uma outra
homenageada, a Professora Elda Coelho de
Azevedo Bussinger, que é um exemplo, simboliza
e encarna muito essa questão do ensino como
vocação, como missão na transmissão, no
compartilhamento não só do conhecimento, mas
também da visão de cidadania, da visão das
pessoas inseridas numa sociedade que devem ter
princípios, regras e valores para que essa
convivência possa existir.

Portanto, deixamos a nossa homenagem
aos profissionais de enfermagem, porque hoje
dentro do sistema de saúde e das categorias dos
profissionais de saúde são, seguramente, um
esteio.

Não entramos na polêmica dessas
brigas, porque aqui tem dois profissionais, o Dr.
Celestino, já anunciado, médico, esposo da Sra.
Elda Coelho de Azevedo Bussinger, e o Dr.
Rogério Rezende, médico e ex-gerente da
Vigilância Sanitária. O bom é essa nossa
convivência. Médicos e enfermeiros não têm de
brigar, assim como nenhuma outra categoria de
profissionais deve com qualquer outra que seja.
Temos de estar juntos, pois há muito a se fazer,
não é pouco.

Em Vitória temos um trabalho
fantástico. Tivemos a oportunidade de ficar nove
anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde,
mas, para os municípios por aí a fora têm muito
pouca coisa estruturada, poucas mudanças
estruturais seja no fazer saúde como também no
conceito saúde. Temos de estar juntos, de braços
dados, para que ofereçamos o melhor serviço e
uma nova visão da sociedade sobre o que é
saúde, pois saúde não depende da ação do
profissional, depende muito mais da
incorporação de atos saudáveis por parte das
pessoas, o que obviamente joga contra nós, pois
precisarão muito menos, cada vez menos, de
nós. É isso que temos de fazer para que
tenhamos uma população saudável, uma
sociedade que possa viver mais e com melhor
qualidade, e curtir a vida também.

Saudamos a todos os profissionais de
Enfermagem! (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTE – (JANETE
DE SÁ) – Agradecemos ao Sr. Deputado
Anselmo Tose pelas palavras importantes para
esta categoria, tendo em vista que V.Ex.ª é médico
e reconhece o valor que a enfermagem possui no
atendimento à saúde de nossa população.

Registramos as presenças da Sra. Nirlan
Bastos Bandeira, Diretora do Colégio Eliezer
Batista, que muito nos honra com sua presença;
do Sr. Rogério Rezende, médico da Fundacentro e
Secretário de Organização do PSB; e da Sra.
Graça Loureiro, representando o Partido Socialista
Brasileiro.

A pedido do nosso chefe de gabinete, que
teve um problema, foi acometido por uma perda
recentemente, agradecemos à enfermagem do CTI
do Hospital São Lucas, que cuidou com muito
profissionalismo e principalmente com muito
carinho, durante treze dias, do Sr. Adão Amorim,
que ficou internado naquela unidade do Hospital
São Lucas se preparando para ir para a vida
eterna. Agradecemos a essa equipe em nome da
viuva, Dona Elza Amorim, dos filhos Lourdinha e
Fernando; do genro Paulo Guimarães, o nosso
colega de gabinete, e dos netos Daniel, Juliana,
Franciele, Rafaela e Bruno. Obrigada,
enfermagem. Nós sempre brilhamos. E as pessoas
agradecem, as pessoas que passam por nossas
mãos reconhecem o nosso trabalho.

A Srª Neuza Glória dos Santos,
Superintendente de Polícia Técnica e Científica,
foi convidada, não pôde comparecer e desculpou-
se por não estar presente por ter outros
compromissos. Assim como a Srª Selma,
Coordenadora de Extensão da Faesa, que também
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agradece o convite, mas, infelizmente, está em
outro evento, mas mandou a Professora Edilamar,
Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faesa,
para estar presente conosco neste vento. Obrigada,
Srª Edilamar; obrigada Faesa.

Passo a Presidência dos trabalhos para
nosso colega de Assembléia Legislativa, Sr.
Deputado Anselmo Tose, para que possamos fazer
uso da palavra. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – Concedo a palavra à Srª Deputada
Janete de Sá.

A SRª JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Volto a informar a todos que esta
Sessão Solene é em homenagem ao Dia
Internacional da Enfermagem e também ao Dia
Nacional de Luta da Enfermagem Brasileira
Contra a Impunidade, por requerimento desta
Deputada, que tem muito orgulho de ter como
formação acadêmica a enfermagem em
obstetrícia. Isso é que vem no nosso diploma,
apesar de pela obstetrícia termos passado pouco
tempo.

Cumprimento o colega de Parlamento,
Sr. Deputado Anselmo Tose; o Secretário Geral
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do
Espírito Santo, Sr. Lincoln Carlos Macedo
Gomes; a Presidente da Associação Brasileira de
Enfermagem, Aben, secção Espírito Santo,
enfermeira e professora Drª Denise Silveira de
Castro; o Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem do Espírito Santo, enfermeiro
Antônio José Coutinho de Jesus; o Diretor
Executivo da Central Única dos Trabalhadores,
companheiro Jacson de Andrade Silva; a jovem
estudante do quarto ano de enfermagem,
Senhorita Giselly Hofmann, que é Diretora de
Imprensa do Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem. Giselly, comecei também como
diretora de imprensa do Centro Acadêmico.
Temos algo em comum. Você vai longe também.
Eu gostava muito de escrever. Cumprimento
também todos os presentes, em especial os
colegas de enfermagem.

O conceito de saúde defendido pela
Organização Mundial de Saúde abrange um
conjunto de determinantes de vida que envolvem
fatores socioeconômicos, alimentação, meio
ambiente, saneamento básico e lazer.

Diante de tão amplo conceito, parece-me
insustentável aceitar qualquer raciocínio que
defenda o entendimento da saúde como ausência
da doença e remeta essa discussão ao monopólio
exclusivo da classe médica, que muito respeito.

Mesmo porque, novamente, com todo respeito,
por melhor e mais capacitado que seja o médico,
nós profissionais da área de saúde, que também
passamos pelos bancos das universidades,
faculdades, seja como enfermeiros, sanitaristas,
nutricionistas, psicólogos, terapeutas, assistentes
sociais, fonaudiólogos, dentre outras profissões da
área de saúde, não ousaremos invadir a área
médica, mas, também, não permitiremos que
nossa área e os princípios que norteiam a atenção
que prestamos à saúde da população por nós
assistida, sejam violados e invadidos por um
projeto que tenta instituir o ato médico, e que
temos certeza não é obra e não tem o apoio da
medicina capixaba.

Essa é uma tese polêmica, mas que
necessita de quem a defenda. Trata-se de uma
posição ultrapassada e lamentável oriunda,
infelizmente, de um Conselho distinto e digno que
é o Conselho Federal de Medicina, que quer
transformar em ato exclusivo dos médicos todo o
trabalho de diagnóstico e terapia através do tal
Projeto de Lei nº 025/2002. Porque é assim que
temos de falar daquilo que não respeitamos, é o tal
projeto de Lei nº 025/2002, que institui o ato
médico e que lamentavelmente ainda se encontra
em tramitação no Senado. O Projeto defende que
a medicina precisa regulamentar o exercício de
suas práticas profissionais dentro de uma
concepção ideologicamente ultrapassada, tendo
em vista que hoje temos uma equipe que trata da
saúde do paciente, no caso quando ele é o
paciente, segundo o qual o indivíduo que não está
saudável só pode ser tratado por um médico, num
claro objetivo de monopolizar todo diagnóstico,
prevenção e tratamento, retomando o controle
desse setor e invadindo os espaços do
conhecimento, do atendimento e da formação dos
demais profissionais das diversas categorias da
área de saúde.

O ato médico representa nitidamente um
retrocesso do ponto de vista do trabalho hoje
realizado pelas equipes multiprofissionais e é uma
forma equivocada de reserva de mercado na
medida em que despreza o trabalho realizado por
inúmeros profissionais de saúde, e aí puxaremos a
sardinha também para o nosso lado, como a
equipe de enfermagem, que é formada pelos
auxiliares, pelos técnicos e por nós, enfermeiros,
que adquiriram competência para estarem nessas
áreas afins e lidar com o ser humano em seu todo.

A sociedade, que em última instância
será a mais atingida por um projeto dessa
natureza, deve ser melhor informada sobre as
conseqüências do ato médico. E esse
esclarecimento depende de cada um dos
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profissionais da área de saúde. É nesse sentido
que conclamamos a todos os médicos capixabas
que são contra esse tipo de retrocesso, todos os
profissionais da área de enfermagem, terapeutas,
nutricionistas, fisiatras, psicoterapeutas,
assistentes sociais dentre outros, para que se
juntem nessa luta de denúncia do quanto que a
sociedade perde com esse monopólio, tendo em
vista que já avançamos muito mais nessa relação
que visa dar um atendimento digno e de qualidade
a todo cidadão ou cidadã que esteja na condição
ou não de paciente por nós assistidos. Esses
esclarecimentos dependem de todos nós da área
de saúde, que devemos nos mobilizar em prol de
um projeto compartilhado de atendimento aos
cidadãos e que certamente, temos a clareza, tem o
apoio da maioria dos médicos capixabas.

É urgente tratar esse assunto, inclusive
com os representantes das entidades médicas do
nosso Estado e do País. Não com uma visão
corporativa, mas com uma visão ampliada de
discussão para melhorar o atendimento aos
cidadãos e cidadãs. É preciso integrar a ação dos
profissionais da área de saúde e fazer um
movimento de acordo com os interesses da
população. Temos de lutar a favor de ações de
saúde que possam tornar o atendimento à
população mais democrático, mais justo e eficaz.

É importante que o Conselho Federal de
Medicina, entidade que merece nosso total
respeito, discuta com os outros colegas da área de
saúde o assunto, para construirmos juntos os
limites da atuação profissional e as formas de
colaboração que podem ser fornecidas.

Digo isso porque acredito ser possível a
convivência harmoniosa entre médicos e demais
profissionais da área de saúde, pois vivemos isso
no nosso dia-a-dia. Nem conseguimos entender
direito o porquê de um projeto dessa natureza.

Os médicos podem e devem trabalhar na
regulamentação de sua profissão, definindo
claramente o ato médico, inclusive como forma de
a sociedade reconhecer a competência específica
desse profissional, mas não em detrimento de
qualquer outra profissão da área de saúde.

Na condição de membro da Comissão
Permanente de Saúde desta Casa coloco-me,
desde já, à inteira disposição de todos os
profissionais para desencadear esse debate. Desde
a sessão do ano passado coloquei-me à disposição
para esse fim e vi que em nível federal nada
caminhou muito. Todo o mundo acalmou um
pouco. Mas tenho um ditado comigo: Orai, vigiai
e temei. Temos de “ficar de olho”, porque às
vezes é o sacristão que come a hóstia. Temos de

“estar de olho” em tudo. Não podemos nos
descuidar, pois podemos ser surpreendidos.

Coloco esta Casa, por meio da Comissão
de Saúde, à disposição das categorias da área de
saúde - inclusive e principalmente das categorias
médica e enfermagem - para travarmos esse
debate e podermos construir esse trabalho juntos,
sem que nenhum profissional tenha que ferir a
área do outro, mas que impere o respeito, que
sempre houve entre nós, dessa forma podendo
atender com mais qualidade e eficiência a
população de nosso Estado.

Na certeza de que a saúde é vida e um
bem por demais supremo para ficar restrito a uma
única categoria profissional, coloco-me à
disposição desse trabalho. Meu carinho especial,
neste momento, a toda a enfermagem.

Quero ler para vocês um cartão que
recebi do Colégio Eliezer Batista, e fiquei bastante
emocionada. Diz: “ Quando nascemos recebemos
diferentes missões. A sua missão é cuidar de
pessoas. Pelo talento de suas mãos transforma
todo homem em bonança. Por isso devemos a
você nossa saúde. Parabéns pelo Dia do
Enfermeiro.”

Esse cartão foi feito pelo Colégio Eliezer
Batista, uma escola que forma muitas pessoas.
Toda a minha família - sou filha de ferroviário - e
eu estudamos nessa escola. A escola nos passou
essa mensagem, e fica registrado o agradecimento
de toda a enfermagem.

Para finalizar, meu carinho especial a
toda a enfermagem, que luta por uma saúde
pública de qualidade para todos que nascem,
crescem, residem e visitam o solo espírito-
santense. Como deputada, ferroviária e
enfermeira, um abraço e meu carinho especial a
todos que aqui vieram, aos nossos homenageados.

Também gostaria de homenagear a Sra.
Elda Coelho de Azevedo Bussinger, mas dei essa
oportunidade para o Sr. Deputado Anselmo Tose,
que tanto a queria. Porém, ela sabe que mora em
meu coração, como a Sra. Nilcéia Dadalto
Squassante, o Sr. Francisco Borges da Silva Filho
e outros companheiros, bem como todos aqueles
que são homenageados hoje.

Essa homenagem também estendemos a
toda a enfermagem, hoje recebida por vocês. Foi
uma indicação. Pedimos ao Sindicato dos
Enfermeiros, às entidades constituídas que nos
indicasse os nomes dos profissionais, porque são
os conselhos, as associações e não nós que temos
de fazê-lo, pois essa homenagem não é apenas
daquele que vem recebê-la, mas do trabalho que
ele faz compartilhado com os demais colegas.
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Meus parabéns a todos os companheiros
e companheiras da enfermagem que fazem a
diferença na Saúde do nosso Estado. (Muito
bem!) (Palmas)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) - Neste momento passaremos à entrega
dos diplomas aos homenageados da Sra. Deputada
Janete de Sá.

Convido a Srª. Maria Lucia Pereira
Andreata para receber o diploma e solicito à Sra.
Maria Esperança Vasquez que proceda à leitura
do currículo da homenageada.

A SRª. MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ- Maria Lúcia Pereira Andreata,
auxiliar de enfermagem, atua na área de saúde há
trinta anos. Já trabalhou no Hospital Santa Rita de
Cássia, Hospital Santa Casa de Misericórdia e no
Hospital Jesus Menino. Atualmente é funcionária
do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) - Convidamos a Srª Nilcéia Dadalto
Squassante para receber o diploma e solicito à Srª
Maria Esperança Vasquez que proceda à leitura
do currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES - Nilcéia Dadalto Squassante é
formada pela UFES em Enfermagem e
Obstetrícia, em 1980, com especialização em
Administração Hospitalar, Recursos Humanos e
Gestão Empresarial. Participou de vários
congressos e jornadas na área da enfermagem,
principalmente na questão da mulher e da criança.
Atua na área da educação no ensino técnico, no
curso de Auxiliar de Enfermagem, no ensino
superior de pós-graduação em Farmácia
Hospitalar do curso de Farmácia da UNIVIX.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) - Convido o Sr. Francisco Borges da Silva
Filho, mais conhecido como Chiquinho, ex-
presidente do Sindicato dos Enfermeiros, para
receber seu diploma e solicito à Sra. Maria
Esperança Vasquez que proceda à leitura do
currículo do homenageado.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ – Francisco Borges da Silva Filho é
formado pela UFES em Enfermagem e Obstetrícia
e pós-graduado em Administração Hospitalar,
tendo participado de vários ciclos de palestras,
congressos, cursos e seminários. Atualmente é
funcionário do Hospital Santa Rita de Cássia. No
desenvolvimento de sua vida profissional, atuou
na área de educação como professor da área
técnica de enfermagem, na disciplina Introdução à
Enfermagem e Enfermagem Médica.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) - Convido a Srª. Denise Silveira de
Castro, doutora em enfermagem, para receber o
diploma e solicito à Srª Maria Esperança Vasquez
que proceda à leitura do currículo da
homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ - Denise Silveira de Castro iniciou
sua trajetória na enfermagem em 1974, no curso
técnico de Enfermagem, no antigo Colégio
Estadual. Coordenou a equipe de enfermagem do
CTI Hospital das Clínicas. É professora da UFES,
do Departamento de Enfermagem, e teve
participação nas lutas da enfermagem brasileira e
capixaba por meio da sua atuação na ABEN-ES.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – Convido a Srª Marília Cardoso Souza
para receber o diploma e solicito à Srª Maria
Esperança Vasquez que proceda à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ - Marília Cardoso Souza, graduada
em Enfermagem e Obstetrícia pela UFES em
1996, tem especialização em Administração dos
Serviços de Saúde e aperfeiçoamento em Saúde
Mental. Atualmente exerce sua profissão na Casa
de Saúde São Sebastião, na função de
Coordenação de Enfermagem, e enfermeira da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

(A homenageada recebe o
diploma)
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O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – A próxima homenagem é póstuma, à
enfermeira Ana Eugênia Alves Carnelli. Quem
recebe a homenagem é sua irmã, Adriana Alves
Carnelli, que está acompanhada do filho da Ana
Eugênia Alves Carnelli.

Solicito à Srª Maria Esperança Vasquez
que proceda à leitura do currículo da
homenageada.

A SRª. MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ - Formada em Enfermagem pela
Universidade Federal do Espírito Santo, Ana
Eugênia foi amiga de infância e pessoal da
Deputada Janete de Sá.

Foi determinante nas modificações hoje
existentes no curso de Enfermagem e, juntamente
com a Deputada Janete de Sá, fundou o Centro
Acadêmico Livre de Enfermagem da UFES e a
Entidade Geral dos Estudantes de Enfermagem.
Com esse mesmo grupo lutou pelo
reconhecimento do curso de Enfermagem pelo
MEC. Trabalhou na enfermagem do Hospital das
Clínicas.

A Ana Eugênia Alves Carnelli nossa
eterna saudade.

(A Sra. Adriana Alves Carnelli
recebe a homenagem em nome
da Sra Ana Eugênia Alves
Carnelli)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) - A próxima homenagem é ao Centro
Acadêmico Livre de Enfermagem 12 de Maio, da
UFES.
Convido a Srª Gizelly Hofmann, presidente eleita,
para receber o diploma e solicito à Srª Maria
Esperança Vasquez que proceda à leitura do
currículo do Centro.

A SRª. MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ– Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem 12 de Maio foi fundado no ano de
1980 e constitui a entidade geral dos estudantes de
Enfermagem do Centro Biomédico de Maruípe –
UFES. O Centro tem como lema “Enfermagem: é
a ciência e a arte de assistir o ser humano
(indivíduo, família e comunidade) no
atendimentos de suas necessidades básicas, de
torná-lo independente desta assistência através da

educação, de recuperar, manter e promover sua
saúde pela colaboração de outros profissionais”.

(Recebe a homenagem pelo
Centro Acadêmico a Sra.
Gizelly Hofmann)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – Essas duas últimas homenagens, a
póstuma e ao Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem, foram propostas pelo Sr. Deputado
Anselmo Tose e pela Srª. Deputada Janete de Sá.
Como a presidência não pode ficar vaga por um
segundo sequer, a Srª. Deputada Janete de Sá fez a
entrega das homenagens.

Passo a presidência à Sra. Deputada
Janete de Sá. (Pausa)

A SRª. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Passaremos à entrega dos diplomas aos
homenageados do Sr. Deputado Anselmo Tose,
ressaltando que os homenageados não são
somente de S. Exa. mas nossos também.

Convido a Srª. Marlene Aparecida
Siqueira Alkimin para receber o diploma e solicito
à Srª. Maria Esperança Vasquez que proceda à
leitura do currículo da homenageada.

A SRª. MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ - Marlene Aparecida Siqueira
Alkimin trabalhou por oito anos na Companhia
Siderúrgica de Tubarão. Há doze anos trabalha na
saúde pública de Vitória; há dez anos dá aulas
para o Curso Técnico em Enfermagem. Começou
no Colégio Estadual e, hoje, ensina aos alunos do
Colégio Lusíadas.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRª. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Convido a Srª. Elda Coelho de Azevedo
Bussinger para receber o diploma e solicito à Srª.
Maria Esperança Vasquez que proceda à leitura
do currículo da homenageada.

Convidamos o esposo e a filha da
homenageada a participarem da entrega do
diploma.
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A SRª. MARIA ESPERANÇA
VASQUEZ – Elda Coelho de Azevedo Bussinger
foi superintendente de Recursos Humanos da
Secretaria Estadual de Saúde; chefe do
Departamento de Enfermagem e coordenadora de
cursos de Especialização na UFES; possui
mestrado na área de Enfermagem e doutorado em
Administração de Serviço de Saúde, concluídos
no Rio de Janeiro.

(A homenageada recebe o
diploma)

A SRª. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Concedo a palavra à presidenta do Centro
Acadêmico Livre de Enfermagem, Srª. Giselly
Hofman.

A SRª. GIZELLY HOFMANN – (Sem
revisão da oradora) – Cumprimentamos a Mesa
em nome do Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem da UFES e agradecemos o convite
da Srª. Deputada Janete de Sá para comparecer a
esta sessão e também compor a Mesa.

Nós, do Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem, acreditamos que a enfermagem, se
comparado a outras profissões, é ainda uma
profissão nova, mas vem conseguindo conquistar
grandes posições. Acreditamos que a participação
e a conscientização política começam com a
formação de base, e esta se faz dentro da vida
acadêmica. E é no Centro Acadêmico Livre de
Enfermagem que adquirimos essa formação de
base. É por isso que estamos aqui, hoje,
representando este Centro, acreditando que pela
participação política e pela nossa conscientização
conseguiremos grandes conquistas.

Muito obrigado. (Muito bem!) (Palmas)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE
DE SÁ) – Concedemos a palavra à enfermeira,
professora e doutora Elda Coelho de Azevedo
Bussinger, e pedimos que fale pelos
homenageados.

A SRA. ELDA COELHO DE
AZEVEDO BUSSINGER – (Sem revisão da
oradora) - Cumprimento a Mesa e registro a
emoção, o sentimento de alegria que tenho em
estar presente a esta Casa. Agradeço
especialmente aos Srs. Deputados Anselmo Tose
e Janete de Sá.

Disse ao Sr. Deputado Anselmo Tose que
algumas pessoas são muito especiais para mim, e

S. Exa. sabe do sentimento e respeito que tenho
por ele. A Sra. Deputada Janete de Sá, da mesma
forma. Foi emocionante ver uma enfermeira,
lutadora, uma mulher de fibra, de coragem nos
representando nesta Casa.

Não sabia que iria falar; foi surpresa.
Mas não posso deixar de falar, e num momento
como este se falam de emoções. Senti, sentada
nessa cadeira, o que representa este quadro que
recebemos e as homenagens que foram feitas a
nós. Muito mais do que alegria e sentimento de
satisfação que uma homenagem como essa nos dá,
ela nos traz também o peso da responsabilidade.
Esse é o sentimento que tenho.

Fiquei pensando o que significa essa
homenagem quando, daqui a dois meses, estarei
completando vinte e cinco anos de formada. Há
vinte e cinco anos eu era uma estudante de
Enfermagem, também aguerrida. Lembrei-me das
palavras que disse como oradora da minha turma,
no dia da formatura. Naquele momento ainda
vivíamos os resquícios da repressão, em 1979.
Lembro-me que fui comunicada pela chefia de
Enfermagem a ter cuidado com minhas palavras,
porque ainda tinham pessoas na assembléia
ouvindo o que dizíamos. Hoje, temos a liberdade
de ir à Casa do Povo, à Casa das Leis. Podemos
dizer aquilo que vem em nosso coração, aquilo
que é fruto da nossa capacidade intelectual e
aquilo que é fruto da crítica e das reflexões que
fazemos todos os dias.

Não posso deixar de dizer que há vinte e
cinco anos éramos apenas vinte e poucos
enfermeiros neste Estado. Hoje, somos quase dois
mil enfermeiros. Quando minha turma saiu, eram
vinte e poucos formandos e as pessoas tinham
medo de que não houvesse mercado de trabalho
para os vinte e cinco enfermeiros que se
formavam. Hoje, temos quase dois mil
enfermeiros neste Estado e ainda temos uma
carência enorme de enfermeiros.

O Sistema Único de Saúde não será
totalmente implementado no Estado do Espírito
Santo se não tivermos enfermeiros, não apenas
quantitativamente falando, mas qualitativamente,
em condições de implementar os princípios
básicos, fundamentais e elementares do Sistema
Único de Saúde, no qual o enfermeiro é elemento
indispensável, insubstituível, no momento em que
possui a capacidade de aglutinar os demais
membros da equipe e fazer a máquina funcionar,
fazer a enfermagem acontecer, fazer a saúde
acontecer neste Estado.

Ontem, fiz duas visitas domiciliares com
meus alunos, apesar de já estarmos de férias,
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atendendo a um projeto no Bairro da Penha. Falei
para minha filha, quando terminamos, do
sentimento de emoção, da vontade de chorar ao
entrar na casa de uma pessoa necessitada e saber
das responsabilidades que temos e que às vezes
nos furtamos delas.

Há cento e tantos anos, quase um século
e meio, Florance Naiting Gale também passeando
por aqueles corredores do hospital na Guerra da
Criméia, teve uma visão de que era possível
transformar a enfermagem em alguma coisa nova,
com bases sólidas e científicas. E ela fez uma
revolução. Florance Naiting Gale é uma das
mulheres mais importantes na história da
humanidade

Ganhei do meu marido de presente no dia
das mães, além do presente de minha filha, óbvio,
um livro sobre as cem mulheres que mudaram a
história, que influenciaram. Vários livros que
apontam mulheres de peso na transformação da
história, e estava lá Florance Naiting Gale, que foi
capaz de ver no final do Século XIX o que era
possível fazer uma enfermagem com base
científica.

E hoje quando S. Exªs homenageiam os
enfermeiros nesta Casa, fico pensando: “Meu
Deus, para que serve o passado? O passado serve
para que analisemos o presente, para que
projetemos o futuro, e incorporemos com
seriedade a responsabilidade que temos de fazer
da nossa nação, de fazer da saúde uma coisa
melhor”. Para que serve a ciência? Não serve para
nada. Para que serve as grandes descobertas
humanas? Para nada, se não for para melhorar a
qualidade de vida do homem na terra, para que o
homem seja mais feliz. Para que serve a
enfermagem? Serve para que os homens sejam
mais felizes onde estiverem, na sua casa, no seu
trabalho, em qualquer lugar que estejam, a
enfermagem serve para isso.

Para que utilizemos a ciência associada
com afeto, com sentimento humano, e nos
relacionemos com o outro de forma tal que,
quando os enfermeiros saírem de uma casa,
quando os enfermeiros saírem da beira de um
leito, quando os enfermeiros saírem dos gabinetes,
quando os enfermeiros saírem de trás da sua mesa
de trabalho, quando planejam, explanam e ajudam
a elaborar os planos municipais e estaduais de
saúde, ajudam a preparar projetos de leis, que eles
tenham a consciência de que o mundo, através de
suas ações, se tornou um mundo um pouquinho
melhor, muito diferente.

O que Florance Naiting Gale fez há um
século e meio atrás podemos fazer hoje com muito

mais condições do que ela tinha. É preciso ter
visão, é preciso tornar o impossível, possível; e
esse é um momento de reflexão.

Para que comemorarmos o dia 12 de
maio? Por que tem o dia do enfermeiro? Existe o
dia do enfermeiro para que estejamos parando,
neste dia, para pensar no que fizeram no passado,
no que precisamos construir no presente e projetar
no futuro, e fazer este mundo, um pouco melhor.

Obrigada Sr. Deputado Anselmo Tose e
Sra. Deputada Janete de Sá, por ter me dado esta
oportunidade de pensarmos juntos, coletivamente,
um sonho que é pensado de maneira coletiva pode
ser muito mais firme, muito mais forte. (Muito
bem!)

A SRª PRESIDENTE –(JANETE DE
SÁ) – Obrigada colega, professora e doutora Elda,
você sempre magnífica falando pela enfermagem,
você abrilhanta a enfermagem, temos clareza
disso.

Dedico esta sessão solene à minha colega
e brilhante enfermeira que trabalhou no Hospital
das Clínicas, Ana Eugênia Alves Carnelli. Esta
sessão é dedicada para esta companheira, e ficará
registrada nos Anais desta Casa.

Agradeço às equipes de gabinete, ao meu
gabinete e ao gabinete do Sr. Deputado Anselmo
Tose, que contribuíram de maneira decisiva para
que esta sessão fosse tão bonita, como foi até o
momento.
Agradeço aos profissionais do cerimonial, da
segurança, da taquigrafia, do apoio de Mesa, aqui
conosco, os companheiros que atendem no café,
que atende aqui nos auxiliando, como o
companheiro Pimenta, a TV Assembléia, a
audiofonia, e em especial a todos que se
deslocaram de suas residências, de suas escolas e
estão presente conosco, a essa Mesa brilhante
formada por profissionais da área de saúde e
temos um profissional da área do comércio,
representando a CUT, em especial aos nossos
homenageados, estendendo essa homenagem aos
dois mil enfermeiros, como bem disse a
professora e doutora Elda, que existem no Estado
do Espírito Santo.

Um abraço a todos e um bom dia da
enfermagem.

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

ORDEM DO DIA:
A mesma pauta da sessão ordinária

anterior.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte horas e
cinqüenta e cinco minutos.
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QÜINQUAGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM
14 DE MAIO DE 2004.

PRESIDÊNCIA DOS SRS.
DEPUTADOS ANSELMO TOSE E CLAUDIO
VEREZA.

ÀS DEZESSEIS HORAS
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
ANSELMO TOSE, BRICE BRAGATO E
CLAUDIO VEREZA.

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

Convido a Srª Deputada Brice Bragato a
proceder à leitura de um trecho da Bíblia.

(A Srª Deputada Brice
Bragato lê Mateus 5:10)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE) – Convido a Srª Deputada Brice Bragato a
proceder à leitura da Ata da sessão anterior.

(A Sr.ª Deputada Brice
Bragato procede à leitura da
Ata)

O SR. PRESIDENTE – (ANSELMO
TOSE ) – Aprovada a Ata como lida.

Informo aos Srs. Deputados e aos
convidados que a presente sessão é solene, em
comemoração ao “Dia do Assistente Social”,
conforme requerimento de autoria da Srª
Deputada Brice Bragato e do Sr. Deputado
Anselmo Tose, aprovado em plenário.

Está presente o Sr. Deputado Claudio
Vereza que, daqui a pouco, assumirá a Presidência
desta sessão.

Passaremos à composição da Mesa.
Convido para compor a Mesa a Srª Silvana
Gallina, Assistente Social e Presidente do CRESS,
17ª Região do Espírito Santo; a Srª Vânia
Manfroi, representante da Associação Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social –
ABEPSS; a Srª Alacir Ramos Silva,
Coordenadora do Curso de Serviço Social da
EMESCAM; a Srª Beatriz Stela Krohling,
Coordenadora do Curso de Serviço Social da
UNIVILA; a Srª Terezinha Mansur, Chefe do
Departamento Social da UFES; a Srª Virginia
Alves Carrara, Coordenadora do Curso de Serviço
Social da Faculdade Salesiana; o Sr. Wanderley
Soares da Silva, representante da Famopes e
representante dos estudantes de Serviço Social e

por último, o Sr. Renato Almeida, representante
da Coordenação do Curso de Serviço Social da
Faculdade Novo Milênio.

Feita a composição da Mesa desta Sessão
Solene em homenagem ao “Dia do Assistente
Social”, convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional, letra do Sr. Joaquim
Osório Duque Estrada e música do Sr. Francisco
Manuel da Silva.

(É executado o Hino Nacional)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) - Boa-tarde a todos!

Anunciamos a presença do Vereador de
Vitória, Sr. Eliezer Tavares; do representante do
Conselho Tutelar de Ibiraçu, da Srª Valdirene
Anacleto; da Cáritas Arquediocesana de Vitória e
da Faculdade Salesiana; da Srª Maria Noelia
Scandian; e da Subsecretária de Ação Social do
Estado, Srª Sandra Maria Bissoli.

Convido para compor a Mesa,
representando os estudantes da Eneso, Srª
Marilúcia dos Santos Mattos.

Concedo a palavra à Srª Silvana Gallina,
presidente do CRESS - ES, 17ª Região.

A SRª SILVANA GALLINA – (Com
revisão da oradora) - Exmº Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Cláudio
Vereza; Exmª Srª Deputada Estadual Brice
Bragato; Exmª Sr. Deputado Estadual Anselmo
Tose; Srª. Vânia Manfroi, representando a
ABEPSS; as queridas professoras, Srª. Alacir
Ramos Silva, representando a Emescan , Srª
Beatriz Stela Krohling, representando a Faculdade
de Serviço Social da Univila; a professora, Srª
Terezinha Mansur, representando a Faculdade de
Serviço Social da Universidade Federal do
Espírito Santo; a professora Srª. Virginia Alves
Carrara, representando a Faculdade de Serviço
Social da Faculdade Salesiana; o amigo, Sr.
Wanderley Soares da Silva, representando a
FAMOPES; querido Renato, representando a
Faculdade Novo Milênio; a Srª Marilúcia Santos
Mattos, representado os nossos queridos
estudantes de Serviço Social; demais autoridades
presentes; colegas profissionais; convidados,
quero iniciar esse breve pronunciamento
agradecendo a presença de todos vocês.

Para nós, do Conselho Regional de
Serviço Social, é uma honra recebê-los nessa Casa
de Leis, juntamente com os deputados aqui
presentes para comemorarmos o “Dia do
Assistente Social”.

 “Garantir Direitos: Um Dever do
Assistente Social”. Esse é o lema de
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comemoração do “Dia do Assistente Social” em
todo o Brasil. Hoje temos sessenta mil assistentes
sociais reunidos, comemorando como nós, esse
dia. E traduz muito bem o nosso papel. O
assistente social atua, de modo geral, no campo da
formulação e execução de políticas públicas com
o objetivo de garantir o acesso a bens e serviços
que a população tem direito, especialmente
aqueles menos favorecidos.

Autonomia, participação, justiça social,
cidadania, democracia, acesso a direitos sociais e
humanos, respeito às diferenças e qualidade dos
serviços prestados a população são princípios
fundamentais que norteiam o nosso pensar e o
fazer profissional.

O Assistente Social tem como referência
legal para desenvolver o seu trabalho a
Constituição Federal e um conjunto de leis (como
a LOS, a LOAS, o ECA, entre outras) que
indicam a sociedade que queremos para as futuras
gerações. Essa legislação social aponta uma série
de direitos e deveres que todos os cidadãos
brasileiros devem ter acesso, através de políticas
públicas universais e equânimes.

E é no âmbito da formulação e execução
dessas políticas públicas que o assistente social
manifesta sua ação profissional pautada pelo
nosso Código de Ética que defende um projeto de
sociedade mais democrática e com justiça social.

E esse é o nosso grande desafio. Pois,
vivemos numa sociedade cada vez mais desigual,
onde experimentamos o desgaste nas relações
sociais, gerando o empobrecimento da população
e sérios conflitos sociais. O acesso a bens e
serviços é seletivo e excludente e os mecanismos
de garantia dos direitos sociais ainda são muito
frágeis.

Diante dessas contradições, o grande
desafio que está colocado para a nossa categoria
profissional e nossos pares é: como tornar efetivo
os direitos dos cidadãos, especialmente daqueles
mais pobres, numa sociedade tão desigual?

Dentre várias possibilidades destacamos
que o assistente social deve continuar atuando
com muito profissionalismo e competência,
garantindo a qualidade do atendimento;
interferindo na formulação das políticas públicas,
especialmente, através de sua inserção e/ou
articulação com os mecanismos de controle social;
atuando de forma intersetorial e interdisciplinar
nas instituições; fortalecendo as instâncias
representativas da profissão (CFESS/CRESS,
ABEPSS e ENESSO); escrevendo e divulgando
suas experiências profissionais; articulando sua
atuação profissional com movimentos sociais e
políticos; construindo, coletivamente, novas

estratégias para garantir direitos de crianças,
jovens, homens, mulheres e idosos.

Gostaria de parabenizar todos os
assistentes sociais porque têm produzido trabalhos
de relevância social e política para este País.
Porque têm feito a diferença, sim.

Parabenizamos todos os profissionais de
serviço social pelo seu entusiasmo, sua ousadia e
sua coragem, por trabalharem com esperança e
profissionalismo numa realidade tão complexa e
adversa. Mas, também, numa realidade tão rica de
culturas, de diferenças, de crenças e de valores.

Tenham certeza que se nossas ações já
fazem a diferença no “hoje”, farão muito mais
diferença nas gerações futuras que terão orgulho
de nosso trabalho.

Parabéns a todos os assistentes sociais!
Que possamos sair dessa festa com as

energias renovadas.
Obrigada!

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado Srª Silvana Gallini,
Presidente do CRESS, da 17ª Região e também
Presidente do ICAES em nosso Estado.Parabenizo
a Srª Deputada Brice Bragato pelo aniversário de
cinco anos de formatura no dia de hoje, aluna da
turma de 1995 a 2001, da UFES. Parabéns a todos
que formaram nessa turma.

Concedo a palavra à Srª Deputada Brice
Bragato. (Pausa)

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) – Boa tarde a todas e a
todos. Cumprimentamos os integrantes da Mesa
nas pessoas do Presidente desta augusta Casa de
Leis, Sr. Deputado Claudio Vereza e da Sra.
Silvana e saudamos a todas as colegas e os
colegas.

Achamos que hoje vamos falar só no
feminismo, só delas, e a minoria vai ter que se
sentir representada, pelo menos um dia. Saudamos
a todas as e os Assistentes Sociais presentes neste
Plenário; os estudantes e as estudantes das
diversas escolas, as professoras Ciça -
cinquentona como nós e o pior é saber que ela foi
nossa professora - Floresta Vivas, Beatriz Kroling,
Noélia Scandiam, Leila Vello, Regina Murad,
essa turma toda que está por aí; companheiras que
foram colegas de sala do IESBEM, do IESP e dos
nossos trabalhos profissionais.

Queremos falar um pouco da belíssima
história dessa categoria de profissionais que, ao
longo de sua trajetória, enfrentou e venceu
grandes desafios. Uma categoria criada
inicialmente para fazer caridade, ajustamento,
amortecer contradições e que foi se colocando, foi
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movimentando-se e criando grandes articulações
no País e também em escala internacional.
Protagonizamos o movimento de reconceituação
da América Latina, a ruptura com novas
reformulações teórico-conceituais, com novas
práticas. Fizemos uma retomada após a ditadura
militar enfrentando a proibição da sindicalização
dos servidores públicos - a maioria da categoria
era formada por servidores públicos. Como não
podíamos nos sindicalizar criamos nossas APAS –
Associações Profissionais das Assistentes Sociais.
E como fizemos histórias neste País com essas
associações! Lembramo-nos de quando a Sra.
Luíza Erundina veio a Vitória ajudar a fundar a
Associação Profissional de Assistentes Sociais do
Estado do Espírito Santo que, depois, virou
sindicato com a abertura da legislação. Todavia,
sem poder criar sindicatos, fizemos história
sindical, mobilização, articulação da nossa
categoria e inserção nos movimentos sociais
articulando-se com as “massas.”

Registramos a presença da Srª. Eleni
Pretti Vasconcelos e juntas ajudamos a organizar
a ocupação de terra - que a Prefeitura de Vitória
não nos impugne neste momento - de São Pedro I,
II, III, IV, V, VI. Éramos assistentes sociais, a Srª.
Eleni era da SEBES e o Secretário de Bem-Estar
Social era o Sr. Clovis de Barros. Fomos tiradas
da área e ficamos no escritório porque fomos fazer
invasão de terras junto com o Ruy e com a Graça
Andreata. Fomos castigadas e ficamos no
escritório. Portanto, esses são exemplos daquele
momento da nossa categoria; momentos de muita
inserção, de muita articulação. Citamos os
exemplos pessoais porque são os que estão mais
vivos. Porém, essas práticas eclodiam por todos os
cantos. Consolidamos políticas públicas
importantes como: a LOAS, a Política do Idoso, o
SUS, o ECRIAD – Estatuto da Criança e do
Adolescente. Em tudo isso tem a mão, a mente, a
participação da assistente social.

Depois de tanto histórico, de tantas coisa
belas, deveríamos refletir um pouco. Vivemos um
momento muito mais complexo que ameaça
bastante essa beleza e riqueza do nosso histórico;
vivemos um momento de ofensiva mundial do
capitalismo em que a exploração e a exclusão
vivem um arrefecimento, um aprofundamento;
vivemos um momento de super exploração do
nosso trabalho profissional em que somos
chamadas a praticar uma superprodução
interdisciplinar atacando em todos os campos da
nossa formação tendo que ser plurais na nossa
intervenção profissional. Com isso nossos
empregadores se apropriam excessivamente da
nossa energia e da nossa criatividade. Também

somos chamadas a competir no mercado de
trabalho, produzir o máximo, aceitar a
precarização, ou seja, qualquer condição de
trabalho, se quisermos entrar no mercado de
trabalho; nossas aposentadorias são precárias pois
não há reajuste para servidores públicos;
desemprego da categoria de assistentes sociais e
ainda vivemos na nossa pratica a pobreza servindo
de “moeda” de troca eleitoral à frente do nosso
exercício profissional. O neoliberalismo é
privatista por princípio: privatiza empresas,
rodovias, serviços públicos; mas privatiza acima
de tudo a consciência do ser humano. Vivemos
essa conseqüência porque ela afeta a nossa vida
individual e, particularmente, a nossa vida
coletiva e a nossa vida como classe trabalhadora
deste País. Em função disso, estamos chamadas a
uma competição, a um individualismo, a um
isolamento, a resolver o nosso problema pessoal, a
nos salvar a qualquer custo, ainda que para isso
tenhamos que massacrar um colega ou uma colega
ao lado e todos os outros que estão tentando
sobreviver juntos conosco. A conseqüência é uma
grande desmobilização e um desaquecimento da
luta social, particularmente a luta sindical. Como
decaiu a luta sindical se comparada à experiência
dos anos setenta e oitenta. Vivemos uma espécie
de esmorecimento, de desinserção, de recuo, de
despolitização da nossa atuação profissional. E
pensamos que não é pessimismo falar dessas
coisas porque só vamo-nos movimentar quando
tivermos a exata dimensão de em que “pé” nós
nos encontramos.

Como hoje é a comemoração do dia 15
de maio esse dia deve servir de comemoração mas
também de reflexão. É um momento para que nos
propusemos a novos desafios; para que nos
disponhamos a rearticular os nossos espaços; para
que nos propusemos a reforçar nosso Conselho
Estadual com suas setoriais que discutem
temáticas que dizem respeito à população do
nosso Estado e do nosso País e que nos
propusemos a fazer uma grande retomada de todas
as nossas lutas.

Como nosso histórico já demostrou, só
venceremos essa etapa que chamamos de
“momento perigoso” se nos engajarmos
coletivamente. Não há saída para o povo; não há
saída para os trabalhadores que venha como
benesse de dentro de nenhuma instituição. A saída
do povo, a saída dos trabalhadores, a saída da
nossa Classe é a nossa saída coletiva.

Desejamos que este dia seja feliz, de
festa, porque estamos comemorando; mas de
reflexão, de aprofundamento de um diagnóstico
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que faça com que nos propusemos a tirar desse
diagnóstico uma lição de engajamento.

O nosso mandato é um mandato da
população; é um mandato construído desde a luta
estudantil no curso de serviço social; construído
via associações de moradores do Município da
Serra, através da nossa atuação na categoria,
porque também fomos diretora da Associação e
do Sindicato; é um mandato da profissão de
Assistente Social, agora com reforçozinho que
com muito orgulho conseguimos vencer no ano
passado como bacharela em Direito, também
diplomada pela nossa Universidade Federal do
Espírito Santo.

Em termos de histórico de vida, em
termos dessas duas profissões, desses dois
diplomas públicos, como companheira dos
Senhores colocamos esse mandato como
retaguarda da luta, como retaguarda de todo
engajamento que juntas precisamos fazer.

Muito obrigada, boa-tarde a todas e a
todos, grande comemoração e muita luta para
todas nós. (Muito bem!) (Palmas)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado, Sra. Deputada Brice
Bragato, autêntica representante desse grupo tão
numeroso que são as Assistentes Sociais. Contei
no Plenário e consegui chegar a dez homens.
Então aqui está a maioria para valer. Nem no Dia
Internacional da Mulher tinha tanta mulher no
Plenário.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Anselmo Tose, também requerente desta Sessão
Solene e 1º Secretário da Mesa Diretora desta
Assembléia Legislativa.

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente Deputado
Claudio Vereza; Srª Deputada Brice Bragato, que
divide conosco a realização desta sessão solene;
Srª Silvana Gallina, Presidente do CREAS,
representando a categoria, boa-tarde a todos.

Temos prazer em estar presente.
Achamos que em poucas categorias profissionais
conseguimos reconhecer algumas coisas tão fortes
como nesta. Uma primeira, talvez, seja a
preservação dos valores. Os profissionais desta
categoria têm algumas regras de ouro que,
independente de ideologia, zelam com muito
rigor, o que é uma coisa meio incomum no nosso
País.

Temos uma pequena tese, Srª Rosa
Helena Stein, nossa colega do tempo em que
fazíamos faculdade, de que grande parte desses
desencontros que temos no País está ligada à
fragilidade e de certa forma até mesmo à falência

das nossas instituições. Todas elas. Passando pelas
instituições públicas, pelos Poderes maiores,
pegando desde as associações de moradores,
clubes de futebol. Sem falarmos da instituição
família que passa por uma transição
absolutamente complexa que não conseguimos
entender direito. Achamos que isso está ocorrendo
no mundo inteiro. Mas, no Brasil tem alguma
coisa diferente que precisa de ser mais bem
estudado. No nosso País tem pouca coisa que
defendemos e de fato é aquilo e ponto final.
Grande parte das instituições podem fazer uma
reflexão rapidinha. Muitas vezes fazem o oposto
do que deveriam. Se verificarmos os Poderes
maiores entenderemos esse raciocínio.

A outra questão que marca essa profissão
é que no contato não há uma corporação fechada.
Os profissionais dessa área se dão, interagem e é
fácil receber. Da mesma forma como também
recebem facilmente. Há uma troca extremamente
positiva. Ao contrário de algumas profissionais.
Obviamente que não falaremos da nossa,
medicina, que se fecha muito corporativamente.

A terceira questão é que esta profissão
conseguiu entender muito esses novos produtos da
sociedade moderna. Na maioria das vezes muitos
problemas e conseguem ter um papel importante
do ponto de vista tanto do seu entendimento como
da participação em busca de soluções, ou mesmo
para enfrentá-los e resolvê-los.

Parte da nossa experiência no Município
de Vitória durante os nove anos em que fomos
Secretário da Saúde, se fizermos uma comparação
com o início do nosso contato com os Senhores
foi nos bancos escolares da UFES. Aliás, fizemos
uma sessão solene comemorando os cinqüenta
anos da UFES, o que para muitos foi um
flashback fantástico de quão importante foi aquela
Instituição para nós e hoje pelo menos quatro
novas instituições presentes formando assistentes
sociais.

O primeiro era um contato absolutamente
desqualificado que desqualificava a própria
profissão. No Hospital das Clínicas quando se
chamava o Assistente Social era para ajudar uma
pessoa que precisava de consultar e não conseguia
chegar porque não tinha vale-transporte ou não
conseguia marcar um exame. Um negócio
absolutamente reducionista, pequeno e inferior
para a qualidade da formação dos Senhores.

Os Senhores hoje estão preparados para
enfrentar esses problemas atuais que são
extremamente complexos. Vimos muito essa
evolução nesses nove anos como Secretário de
Saúde em que o Assistente Social era Assistente
Social das unidades; daqui a pouco começa a ser
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gerente de um programa, gerente de um projeto.
Logo - temos vários exemplos - começaram a ser
gerentes de unidades de saúde, assumindo uma
posição que lá atrás era do médico e depois
passou a ser do enfermeiro, que cresceu nessa
direção, e os Senhores começaram a assumir isso.

Talvez o exemplo maior esteja neste
Plenário, que é a Maria Anita Falcão de Oliveira,
que é uma das nossas homenageadas, é negra, já é
avó apesar de não parecer. Era Assistente Social
da Unidade de Saúde de Fonte Grande, que
implantamos naqueles morros, o Programa de
Saúde da Família que tem tudo a ver com os
Senhores. É uma coisa de interatividade com a
comunidade e de co-responsabilidade. Chamar a
população para juntos tentarmos resolver os
problemas. E a Sra. Anita, num determinado
momento, se insinuou que queria ser testada como
gerente da Unidade de Saúde. Falamos: “Pois
bem, se você quer, assuma e vamos ver o que
você faz”. Deu conta do recado e hoje está
gerenciando umas das Unidades mais importantes
do Município que é a Unidade de Saúde de Jardim
da Penha. Venceu o desafio e achamos que ela
mostra como tantas outras, a Sandra Bissoli, que
assumiram esse papel e deram conta muito bem.

Vemos sentada a Mesa a Sra. Silvana
Gallina, que dispensa comentários, a Presidente
do ICAES e mostra toda a evolução e a ascensão
da categoria profissional a qual os Senhores
pertencem e nos parece uma coisa fantástica.

Nesses nove anos na Prefeitura pudemos
acompanhar de perto todo o trabalho da Secretaria
Municipal de Ação Social, particularmente no que
se refere à criança em situação de risco, mas não
só, vimos o Rede Criança e a Silvana foi uma das
pessoas que esteve lá dentro e participou. Vimos a
importância dos Senhores, agora não mais como
um apêndice mas como profissionais estratégicos.

Não tem como, por exemple, trabalhar a
questão do menor de rua, a questão da
dependência química, até mesmo trabalhar a
questão da terceira idade que para alguns é uma
coisa simples, basta fazer festa, mas não é e
sabemos isso.

O profissional de Assistência Social tem
que estar presente, estar junto para que as coisas
possam acontecer. Sem falar no Projeto Terra, na
sua concepção original - sabemos que muitos
presentes conhecem, talvez nem todos – que na
nossa opinião é um dos projetos mais importantes
para o enfrentamento da exclusão social e não só
no Brasil, achamos que esse Projeto tem destaque
mundial pela sua concepção por fugir daquela
lógica pequena que é olhar para uma ocupação
irregular, para uma favela e achar que devem

urbanizar, fazendo ruas e coisas do tipo, para uma
coisa muito maior que é pensar no
desenvolvimento sustentável, é pensar como se
mobiliza as pessoas a partir da sua história. Pensar
maior, com as crianças na escola, com
atendimento, pensando na preservação ambiental,
na geração de renda e de emprego e assim por
diante.

No início o Assistente Social não estava
nem cotado para participar desse projeto, mas
logo logo, não só verificaram que precisava como
o Assistente Social se tornou absolutamente
imprescindível para que o projeto pudesse
avançar.

Nessa faceta também, quer dizer, no
enfrentamento desses grandes problemas que
temos e que são oriundos da exclusão social,
incluída também a violência que não se explica só
por isso, é claro. Aliás, não temos um diagnóstico
correto do porquê de tanta violência no Brasil.

Na nossa opinião, o profissional de
Assistência Social se mostrou um profissional
necessário e que traz muita contribuição,
particularmente quando precisamos de uma
equipe com múltipla formação, esse profissional é
um elemento coesionador, que ajuda no
crescimento e no funcionamento da equipe. Essa é
a experiência que tivemos e que é extremamente
positiva.

Estávamos nesta Casa ano passado e
neste ano podemos comemorar muitas coisas. Esta
Casa, a Mesa Diretora, nós e os Srs. Deputados
Claudio Vereza e Paulo Foletto, muito estamos
fazendo do ponto de vista da recuperação ética e
moral desta instituição.

Assinamos semana passada, a Mesa
Diretora, com a “Transparência Capixaba”, um
compromisso. Pois é um compromisso do agente
público não somente ser transparente, mas ter
obrigação de se mostrar e deixar que as pessoas
acompanhem milimetricamente os seus atos e suas
ações. O agente público tem que prestar serviço à
sociedade.

Quanto ao Governo do Estado estamos
acompanhando. E tem muita coisa acontecendo do
ponto de vista de obras físicas. Mas o mais
importante não são as obras físicas e sim a obra de
recuperação ética e moral do Estado, que mostra
que o capixaba está diferente. Estamos pensando
maior. Está se resgatando o papel da autoridade
pública maior deste Estado, o que não existia.

Há duas, três semanas rejeitamos as
contas do ex-Governador José Ignácio e a CPI da
Educação mostrou os problemas que tínhamos
naquela Pasta. Algumas coisas deixaram de
acontecer neste Estado e passamos a respirar
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novos ares em um caminho diferente.
Seguramente que nos orgulharemos bastante do
Espírito Santo ainda.

Parabéns à categoria e a todos vocês, e
que vocês possam enquanto categoria e
profissionais, onde estiverem, darem a sua
contribuição para que possamos construir este
projeto de nação, que é o Brasil. Na nossa visão
estamos engatinhando um pouco, mas se Deus
quiser vamos conseguir. Parabéns a todos. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado Sr. Deputado Anselmo
Tose, um dos requerentes desta sessão.

Agradeço a nossa intérprete da
linguagem brasileira de sinais, Srª Shirlene
Moulin, pelo esforço de traduzir todas as palavras
e frases para as pessoas que necessitam desta
interpretação. Obrigado pela presença e pelo
esforço.

O cantor Chico Hosken, capixaba, da
terra, aliviará um pouco esta sessão em três
momentos diferentes, apresentando em cada um
deles uma peça musical.

Neste momento ouviremos o cantor
Chico Hosken, com a música “Cidadão”, de Zé
Geraldo.

(É entoada a música pelo
referido cantor)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Obrigado Chico Hosken, cantor que
começou em Venda Nova e hoje já está correndo
o País.

Passaremos à palestra mestra da tarde.
Convidamos a Drª Rosa Helena Stein,

Assistente Social formada na UFES, Mestre em
Políticas Sociais, Doutoranda em Sociologia e
Professora do Departamento de Serviço Social da
UNB.

A Drª Rosa Helena Stein apresentará a
palestra “Garantir Direitos”: um dever do
Assistente Social.

A SRª ROSA HELENA STEIN – (Sem
revisão da oradora) - Boa-tarde a todos.
Inicialmente cumprimento o Sr. Deputado Claudio
Vereza, Presidente desta Casa, a Srª Deputada
Brice Bragato e o Sr. Deputado Anselmo Tose
não só por estarem compondo a Mesa, mas por
terem requerido esta sessão num dia tão especial
como o de hoje. Cumprimento a Srª Silvana
Gallina, em nome de todos os assistentes sociais,
na Presidência do Conselho Regional, aos colegas,
e vejo uma grande expansão do ensino do serviço
social no Estado do Espírito Santo, aos colegas
representantes dos estudantes e a todos vocês.

Para mim é um motivo de muito alegria estar
nesta Casa. Estou me sentido presenteada de fato
na comemoração do “Dia do Assistente Social” e
a possibilidade de estar nesta Casa e viver essa
alegria.

Toda comemoração do “Dia do
Assistente Social” é sempre uma festa, mas o fato
de viver esse dia neste Parlamento para mim é
uma festa renovada. A possibilidade desse
encontro com ex-alunos, com colegas da
universidade, com colegas da antiga Secretaria de
Bem Estar Social, com colegas do IESBEM é um
motivo de muita alegria e de muito orgulho.
Orgulho de comemorar o “Dia do Assistente
Social”.

Esse tema que o Conselho Federal e o
Conselho Regional colocaram para os Conselhos
estarem discutindo, para os assistentes sociais
estarem comemorando esse dia, coloca para nós
um grande desafio. Desafio porque o tema coloca:
“Garantir Direitos”: dever do assistente social.

Vimos na primeira parte a contribuição
dos colegas que fizeram a discussão, situando um
pouco a questão do Projeto Ético-político-
profissional e a questão do papel do Assistente
Social. Acho que falar de Direitos, quer dizer,
quando estamos falando de Direitos, quer dizer,
fez referências à Teoria da Cidadania de Marshal,
quer dizer, quando se fala de Direitos Civis,
Direitos Políticos, Direitos Sociais, vemos que a
contribuição que Marshal deu ao sistematizar a
discussão da Cidadania, também é fruto de uma
época.

Estamos vendo hoje uma época e um
mundo completamente diferente. Se antes
falávamos em Direito Civil, Político, Social, quer
dizer, direitos de primeira geração, direitos de
segunda geração, hoje temos direitos de terceira
geração, direitos que não sabemos quem tem a
titularidade, a partir do momento em que hoje se
luta pela preservação da vida futura, se luta pela
preservação do meio ambiente, o direito de
vivermos em um ambiente saudável. Vimos assim
que a contribuição de Marshal tem que ser hoje
ampliada considerando as mudanças que vivemos
na sociedade.

Se falamos de Direitos e aí acho que na
nossa temática chamamos a atenção para a
questão do Direito Social, quer dizer, falar de
Direitos Sociais é falar de Direito de Prestação,
que pressupõe ação positiva do Estado na
implementação de políticas ativas. Ou seja, são
Direitos que criam obrigações positivas na medida
em que eles somente são realizados através da
ação do Estado.
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Por este caráter, são direitos que se
convertem em exigências de atuar e em
requerimento por parte dos cidadãos para que o
Poder Público atue. Assim, uma característica
determinante dos Direitos Sociais é que
promovam a liberdade, ao mesmo tempo em que
deve articular-se ao conceito de necessidade. E, de
que necessidade falamos? Necessidade básicas,
necessidades objetivas, necessidades
generalizáveis, necessidades históricas. Históricas,
porque são frutos de um momento determinado e
podem mudar, se mudam também as
circunstâncias.

Em definitivo, as necessidade básicas se
privadas do indivíduo, o impedirão de ser um
agente livre que possa decidir sobre sua vida e
sobre seu entorno. Daí, a estreita relação entre
Necessidades e Direitos Sociais, pois estes não
são, senão, o reconhecimento de exigências dos
indivíduos, cuja satisfação é condição para que
uma pessoa possa estruturar não somente a sua
vida, mas também o entorno em que habita, que
possa modificar o contexto mais próximo e tornar
mais adequado a sua realidade pessoal, as suas
habilidades e qualidades naturais. Além do mais,
as necessidades como exigências específicas e
objetivas são universalizáveis, já que não se
circunscrevem as pessoas que habitam em um
lugar do planeta. Mas, se concretizam na
pretensão de transladar essas condições a todas as
áreas geográficas do mundo.

Sem dúvida este é o grande desafio do
século vinte e um.

Assim, gostaria de enfatizar que a luta e a
defesa dos direitos é tarefa de todo cidadão. Para
nós, Assistentes Sociais, constitui ainda um dever
profissional, mas a garantia de direitos é sim,
dever do Estado, pois tem o sentido de
responsabilizar-se, de afiançar, de asseverar.
Neste sentido, o nosso papel na garantia de
direitos consiste na sua defesa, na construção de
formas coletivas de reivindicação e pressão.
E se pensamos a realidade brasileira e as últimas
conquistas formais de direitos sociais, aquelas
estabelecidas na Constituição Federal de 1988, a
incorporação da concepção de seguridade social,
como rede de segurança para todo cidadão,
constataremos que não basta somente a defesa do
direito, àquela seguridade mas, também, o seu
questionamento, ou seja, qual seguridade? ou
Quais as políticas necessárias para o Brasil? Para
isso é preciso termos claro qual é o quadro social
onde nos movemos e que deve orientar os
movimentos de defesa dos direitos econômicos,
políticos e sociais.

Partindo dessas questões, achamos que
até em função da discussão que foi colocada no
primeiro momento, de termos clareza entre o
nosso dever profissional na defesa do direito,
achar que vamos garantir direitos, a garantia é
realizada por aquele de quem você pode e tem
instrumentos para cobrar. Não podemos cobrar de
um trabalhador assistente social que ele garanta
aquilo que é dever do Estado.

Neste sentido temos sim que nos
somarmos na defesa dos direitos. E se falamos dos
direitos garantidos na Constituição, a Constituição
fruto de um momento e de uma conjuntura
política, social e econômica de um momento
específico. Quer dizer, representa a expressão
daquele momento. Hoje temos que ver, isso nos
basta?

Então, pensando nisso, acho que é
importante nessa fala, sei que hoje é um dia de
festa e vai chegando nesse momento, aí eu penso
assim, “eu preparei aqui algumas coisas que eu
acho que agora o clima é de celebração”, mas
acho que na celebração não podemos fugir a
reflexão. Acho que a possibilidade dessa
interação, onde a alegria do encontro tem que
estar potencializada, mas a possibilidade da troca,
também, nesse momento de alegria.

Acho importante destacar as condições e
determinantes das desigualdades. Acho que a
Deputada Brice Bragato fez um pouco esse
resgate. Se a gente fala da nossa profissão e
pensar qual é o nosso objeto de intervenção, vejo
que hoje, no momento em que eu sai do Espírito
Santo, tínhamos aqui ainda a Universidade
Federal do Espírito Santo, com um curso de
Serviço Social e hoje já temos cinco cursos.

Quer dizer, isso pode significar
ampliação do mercado, agravamento da situação e
a necessidade de que novos profissionais estejam
intervindo. Acho que tudo isso são fatores que
colocam para nós a reflexão de que momento a
gente vive.

E aí a gente vê quais são as condições
determinantes dessas desigualdades econômicas e
sociais no Brasil e a sua relação com a questão
dos direitos Hoje há um discurso corrente e
perigosamente aceito até mesmo por setores de
esquerda, que as políticas sociais devem pautar-se
pelo combate a pobreza e pela garantia de acesso a
recursos mínimos que garantam a igualdade de
oportunidades aos cidadãos.

Essa perspectiva incorre em três
equívocos: primeiro, de contentar-se com a
igualdade de oportunidade, abandonando o
princípio da igualdade de condições; segundo, de
limitar as políticas sociais ao combate à pobreza,
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abandonando a sua potencialidade na redução das
desigualdades sociais e terceiro, atribuir as
políticas sociais um caráter minimalista,
focalizado em situações de extrema pobreza o que
esvazia o seu caráter universalizante.

Neste sentido, considero fundamental
resgatar a perspectiva de que a existência e
persistência da pobreza e das desigualdades
sociais, elas estão condicionadas não só, mas de
forma determinante, a distribuição da riqueza
socialmente produzida. É comum afirmar que
existem dois grupos de países em que predomina a
pobreza absoluta: no primeiro, a população é
pobre porque a renda nacional, dividida entre a
população, não é capaz de assegurar o mínimo
indispensável aos cidadãos, ainda que ela possa
ser repartida de forma equânime; no segundo
grupo, a riqueza nacional é suficientemente
elevada para garantir condições básicas de vida
para todos os cidadãos, mas a distribuição dessa
riqueza é de tal forma desigual que persistem
situações de pobreza e desigualdades econômica e
social.

O Brasil, seguramente, está incluído
nesse grupo, visto que o seu produto interno bruto
(PIB aproximado de 790 bilhões de dólares) o
coloca entre os onze países mais ricos do mundo,
mas apesar disso é detentor de uma das piores
distribuições de renda e das piores condições de
acesso a bens e serviços públicos, como as
políticas de seguridade social.

No Brasil, a maioria da população é
pobre não porque o país seja pobre, mas porque a
riqueza produzida socialmente é mal distribuída.
Desse modo, as políticas sociais de modo geral, e
especialmente as de seguridade social deveriam
ser pautadas pelo princípio de redução das
desigualdades sociais, e por um ideal de justiça
baseado na eqüidade e no estabelecimento de um
padrão civilizatório de garantias de direitos plenos
a todos os cidadãos e de estabelecimento das
condições de vida necessárias. Para ter acesso a
esses direitos, ou seja: não basta garantir direitos
em leis, é preciso assegurar as condições políticas,
materiais e institucionais para sua concretização.

No Brasil não é isso que ocorre. Na
última década, assistimos como as políticas
sociais instituídas pela Constituição de 1988 vêm
sendo mercantilizadas e reduzidas e os
trabalhadores vêm sendo expoliados de seus
direitos.

E mais, as políticas sociais
implementadas não foram, até o momento,
capazes de mexer na estrutura das desigualdades
econômicas e sociais; persistindo enormes
desigualdades de renda entre pobres e ricos, e a

concentração da riqueza entre uma parcela
mínima da população.

Temos, em pleno século XXI, uma
gritante situação em que os vinte por cento mais
pobres da população ficam com apenas 2,5% da
riqueza produzida, enquanto os vinte por cento
mais ricos ficam com 63,4%. A média de
rendimento dos dez por cento mais ricos é trinta
vezes maior que a dos quarenta por cento mais
pobres; enquanto a média mundial é de cinco
vezes e a da Argentina é de dez vezes;

Cinqüenta e cinco milhões de pessoas
(aproximadamente trinta por cento da população)
vivem com renda abaixo de um salário mínimo
mensal; e trinta e cinco milhões de pessoas vivem
com renda abaixo de meio salário mínimo mensal.

O poder de compra do salário mínimo
hoje eqüivale a apenas vinte e cinco por cento do
poder de compra que possuía quando foi criado,
em 1940.

Nesse quadro delineado importa destacar
que nossa modernidade é profundamente desigual,
com “ilhas de prosperidade e mares de miséria”.

Podemos afirmar, sem dizer nenhuma
novidade, que a relação entre emprego,
desemprego, rendimentos, acesso à terra e acesso
à seguridade Social não têm sido capaz de mudar
esse quadro, que permanece quase como uma
pintura na parede, que todos olham, todos
reconhecem, mas permanece lá, imóvel.

Assim, diante deste quadro, é importante
colocarmos uma outra questão: se no contexto da
conquista de direitos da Constituição Federal
alcançamos uma nova concepção, a concepção de
seguridade. Qual é a seguridade que temos e que
vem sendo processualmente desmontada e quais
as suas possibilidades de enfrentar essa situação?

E não é possível pensar a seguridade
social brasileira sem considerar sua relação com a
organização do trabalho, pois ela é profundamente
condicionada e determinante pela forma de acesso
ao trabalho e ao emprego.

No Brasil não instituímos uma sociedade
salarial e aproximadamente metade da população
economicamente ativa está fora do mercado de
trabalho formal e, portanto, sem garantia de
acesso a direitos decorrentes do trabalho como
salário estável e regular, seguro desemprego,
aposentadorias e pensões, 13° salário, salário
família, auxílio saúde e seguro acidente de
trabalho. O mais grave é que em 2002, o
contingente de trabalhadores ocupados (que
desenvolviam algum tipo de atividade
remunerada) que não contribuíam para a
seguridade social era de 40 milhões contra apenas
29,8 milhões de contribuintes, ou seja, entre 70,5



Vitória-ES, terça-feira, 18 de maio de 2004                                                    Diário do Poder Legislativo - 1747

milhões de pessoas com mais de 10 anos
ocupadas, no setor privado, o percentual de não
contribuintes (57,5%), é bastante superior ao de
contribuintes (42%). Isso significa que em cada
100 trabalhadores ativos no setor privado,
aproximadamente 58 não contribuem e, portanto,
não têm e não terão acesso aos benefícios
previdenciários e outros acima citados.

Mais drástico ainda é a constatação que,
entre os 40,6 milhões de não contribuintes em
2002, 50% deles não possuíam rendimentos ou
recebiam menos de 1 salário mínimo, sendo
aproximadamente 5 milhões de trabalhadores
rurais e, portanto, potenciais beneficiários do
sistema da Previdência Rural e outros 15,4
milhões que, segundo o próprio Ministério de
Assistência, são potenciais beneficiários dos
programas de assistência social.

Os dados do Ministério da Previdência
Social mostram que 40,6 milhões de não
contribuintes, três grupos estão impossibilitados
de contribuir para a seguridade social: o primeiro,
composto por um contingente de trabalhadores
que recebe menos de 1 salário mínimo e está
impossibilitado de contribuir por insuficiência de
renda; o segundo grupo refere-se a pessoas com
idade entre 10 e 16 anos que, apesar de serem
consideradas como população economicamente
ativa, estão aquém da idade mínima a partir da
qual a legislação brasileira autoriza o trabalho; o
terceiro grupo, constituído por pessoas com mais
de 60 anos que dificilmente podem vir a contribuir
diante da dificuldade de preencher as condições
de elegibilidade relacionadas à carência e tempo
mínimo de contribuição, sendo potenciais
beneficiários da assistência social.

A conclusão, triste, óbvia e inevitável é
de que se estes grupos não forem inseridos nos
programas assistenciais urbanos ou rurais estarão
definitivamente sem proteção social alguma.

Em relação aos trabalhadores aptos ao
trabalho, mas com baixo ou nenhum rendimento e
que não contribuem para a seguridade, a
previdência não vai protegê-los e a assistência
social não possui um único programa destinado a
eles.

Quanto às pessoas acima de 60 anos, que
não contribuíram para a seguridade social, um
contingente entre 60 a 65 anos (não se possui
dados de quantas pessoas são) está excluído de
qualquer possibilidade de acesso a um programa
de garantia de renda, visto que não está incluído
pela previdência diante de sua impossibilidade de
atender aos requisitos de contribuição, e está fora
do benefício assistencial dirigido aos idosos, pois
este absorve apenas aqueles que têm mais de 65

anos e uma renda per capita inferior a um ¼ do
salário mínimo.

Excluídos estes dois “grupos”, que
totalizam 21, 9 milhões de pessoas e que estão,
reconhecidamente, impossibilitados de acesso à
previdência, o próprio Ministério mostra que o
número de trabalhadores que poderiam estar
sendo incorporados na previdência social, mas
não é porque não contribui, corresponde a dezoito
vírgula sete milhões de pessoas.

Entre esses, chamo a atenção de que a
maioria, oito vírgula dois milhões trabalham por
conta própria e sete vírgula seis milhões
trabalham como empregado, mas sem nenhum
tipo de contrato de trabalho o que revela a
precariazação das relações de trabalho e seu
impacto no acesso à seguridade social.

Outro dado impressionante é que
aproximadamente onze milhões, correspondendo
a cinqüenta e nove por cento recebem entre um e
dois salários mínimos, ou seja, embora inseridos
em alguma atividade de trabalho situam- se
abaixo da clássica linha de pobreza, e somente um
vírgula sete milhões auferia renda acima de cinco
salários mínimos. Esses dados são expressões da
chamada questão social marcada pela dramática
situação de exclusão do acesso aos direitos
previdenciários e assistenciais impostos pelo
nosso modelo de seguridade e pela nossa estrutura
econômica e social.

Neste sentido é importante ressaltar que a
seguridade social que temos é extremamente
condicionada, limitada pela condição do mercado
de trabalho no Brasil e pelo acesso ao emprego
estável. E isso porque a seguridade social
estabelece apenas a saúde como um direito
universal e incondicional, enquanto que
previdência destina- se apenas aos contribuintes e
a assistência é absolutamente restrita aos pobres
em situações de extrema vulnerabilidade. E apesar
de seu avanço constitucional não é capaz de
assegurar proteção social aos trabalhadores pobre
excluídos no acesso ao trabalho e ao emprego.

Temos assim uma seguridade social que
se estrutura com base nos seculares critérios de
aptidão e inaptidão para o trabalho. Em países
onde não se instituiu a sociedade salarial como é o
caso do Brasil, esta forma de organização da
seguridade social é injusta, provocadora e
reprodutora de desigualdades sociais sobretudo
quando se considera que dos dezenove milhões de
benefícios previdenciários pagos em média
anualmente no setor privado, setenta e sete por
cento estão abaixo de dois salários mínimos, o que
eqüivale em maio de 2004, quinhentos e vinte
reais. Noventa e sete por cento não alcançam sete
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salários mínimos, eqüivalente a mil oitocentos e
vinte reais, o que obriga os beneficiários a
voltarem ao mercado de trabalho para ampliar os
seus rendimentos.

O predomínio de uma estrutura
econômica com relações informais de trabalho,
baixos salários e reduzidos benefícios faz com que
a seguridade social brasileira não responda as
dramáticas situações apontadas pela própria
dinâmica e funcionamento do capitalismo. O
capitalismo central com os ajustes ortodoxos
conduzidos, inclusive, pela social democracia em
nome da crise fiscal também vive paradoxo
semelhante.

O crescimento da informalidade e de
relações precárias e instáveis de trabalho tem
levado alguns autores a usar a expressão como
“brasilinização” para se referir, por exemplo, ao
processo vivido pela França e outros países
europeus. Nessas condições a seguridade social
implementada no Brasil não materializou
princípios constitucionais como a universalidade,
uniformidade a equivalência de benefícios, a
irredutibilidade do valor dos benefícios,
adversidade no financiamento, a eqüidade

(QUEDA DE ENERGIA)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Devolvo a palavra à Sra. Rosa
Helena Stein.

A SRA. ROSA HELENA STEIN -
Acho que a idéia de colocar esses dados é para
termos a dimensão de que, se o nosso objeto de
intervenção se dá exatamente nas manifestações
da questão social, os dados servem para termos a
dimensão real do quanto temos que lutar em
defesa dos direitos. E que os direitos conquistados
formalmente, sejam garantidos efetivamente.

A categoria profissional dos Assistentes
Sociais vêm enfrentando muita dilapidação dos
direitos e muitas mudanças no mundo hoje. Novas
exigências são colocadas à categoria profissional,
em que nossa profissão hoje não é mais somente
identificada como profissionais executores de
políticas sociais.

É importante reconhecermos, que mesmo
com a redução da ação do Estado na área social, o
crescimento dessa relação com os setores privado
lucrativo e não lucrativo, como que isso tem
aberto novas possibilidades de trabalho. Exige-se
não só do Assistente Social, mas dos gestores
públicos de uma forma geral, um novo perfil de
gestor.

Vimos que no caso do Assistente Social
além da prática, na qual sempre foi identificado

como executor de políticas sociais, hoje é
chamado a atuar nas áreas de recursos humanos,
de assessorias, onde muitas vezes o próprio
profissional não se reconhece desenvolvendo essa
ação. A importância fundamental, nesse conjunto
de mudanças e de conquistas, a chamada
descentralização política administrativa, como que
ele possibilitou a expansão da nossa ação, por
exemplo, nos Municípios e nas entidades sociais.

O Sr. Francisco de Oliveira, ao fazer o
prefácio de um livro de uma professora da UERJ,
entitulado “Brasil em Contra-Reforma,” de Elaine
Behring, diz o seguinte:

“O Serviço Social há
muito foi retirado do registro
assistencialista, pelos estudiosos
e militantes que o colocaram,
acertadamente, no terreno da
política. Aliás, esse foi um
movimento teórico-prático da
maior importância: os que ainda
são chamados de Assistentes
Sociais constituem-se numa das
categorias mais combativas e,
por isso criativas, na política
brasileira no último quartel do
século. A categoria está em
todos os conselhos de defesa e
promoção de direitos sociais,
numa incessante atividade.
Deve-se dizer que sem os
Assistentes Sociais a criação e a
invenção dos direitos no Brasil
não teria conhecido os avanços
que registra.”

Com isso, terminamos esse discurso e
parabenizamos a todos. Surge para nós um grande
desafio: o de estarmos capacitados a interpretar
essa realidade, cada vez mais complexa,
colocando nossa capacidade de intervenção,
unindo as forças da sociedade em defesa de
direitos, da igualdade e da justiça. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Agradecemos à Professora Rosa
Helena Stein, por sua palestra profunda sobre a
situação brasileira.

Obrigado, Rosa, foi uma reflexão
importante num momento em que este País vive e
estamos todos envolvidos nessa militância, em
busca de uma sociedade justa e igualitária.

A Presidência anuncia, com satisfação, a
presença da Srª Vereadora Ana Rita Esgário, que
também é Assistente Social. Embora, que como
Vereadora não faça o trabalho de Assistente
Social, mesmo que os eleitores queiram que seja
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permanentemente como tal. Modelão antigo. Ela
está resistindo.

Passaremos à entrega dos diplomas às
homenageadas pela Srª Deputada Brice Bragato e
pelo Sr. Deputado Anselmo Tose.

Inicialmente as homenageadas da Srª
Deputada Brice Bragato.

Convido a Srª Marinalva Pinheiro dos
Santos para receber o diploma e solicito à Srª
Maria Esperança Vasques que proceda à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – Marinalva Pinheiro dos Santos,
natural da cidade de Jacinto – Minas Gerais,
formada em 1992, pela PUC – Minas Gerais;
atuou na Obra Social da Comunidade de
Vinhático – Espírito Santo e na Favela do Pai
Tomas – Minas Gerais; trabalhou ativamente
como liderança política do favelado; atuou no
Município de Montanha em vários movimentos
sociais.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Maria do Rosário
Ferreira Barbosa para receber o diploma e solicito
à Srª Maria Esperança Vasques a proceder à
leitura do currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – Maria do Rosário Ferreira Barbosa,
natural de Itaguaçu; formada pela UFES, em
1979; especialista em Gerontologia Social;
implantou o serviço social no Município de
Cariacica e desempenhou funções nas secretarias
de Saúde, Ação Social e Educação; participou da
implantação da Política Municipal do Idoso.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Leila Maria Vello
Magalhães para receber o diploma e solicito à Srª
Maria Esperança Vasques a proceder à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – Leila Maria Vello Magalhães é
natural de Vitória; diplomada na Escola de
Serviço Social da Saúde da PUC do Rio de
Janeiro; Mestra em Serviço Social pela PUC.

Dentre as atividades profissionais,
destacam-se as de Assistente Social do
Ambulatório de Saúde Mental; Assessora Técnica
da Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção

Social e Presidente da Associação Nacional das
Assistentes Sociais.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Rosa Helena Stein
para receber o diploma e solicito à Srª Maria
Esperança Vasques a proceder à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – A Srª Rosa Helena Stein é natural
de Vitória; formada na Universidade Federal do
Espírito Santo; Mestre em Políticas Sociais e
Doutoranda em Sociologia para América Latina.

Na década de 80, foi dirigente do
IESBEM e mais tarde professora do
Departamento de Serviço Social da UFES.
Atualmente, é professora do Departamento de
Serviço Social da Universidade de Brasília e
desenvolve pesquisas.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Jeane Andréa Ferraz
Silva para receber o diploma e solicito à Srª Maria
Esperança Vasques a proceder à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – Jeane Andréa Ferraz Silva é natural
de Mantena; formada na Universidade Federal do
Espírito Santo; Mestranda em Políticas Sociais
pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Militante da área social; foi conselheira e
secretária executiva do Conselho Estadual de
Assistência Social. Atualmente, é professora da
UFES e assessora do Conselho de Políticas
Públicas e de Direitos.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Sandra Shirley de
Almeida para receber o diploma e solicito à Srª
Maria Esperança Vasques a proceder à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – A Srª Sandra Shirley de Almeida é
natural de Benjamin Constant – Amazonas;
formada pela Universidade Federal do Pará;
militante da área social previdenciária. Foi a
primeira Assistente Social do Brasil a exercer o
cargo de Gerente Executiva do INSS; foi a
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responsável pela implantação do Benefício de
Prestação Continuada – LOAS, no INSS –
Espírito Santo.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Essas foram as homenageadas da Srª
Deputada Brice Bragato.

Passaremos à entrega do diploma às
homenageadas do Sr. Deputado Anselmo Tose.

Convido a Srª Maria Anita Falcão de
Oliveira para receber o diploma e solicito à Srª
Maria Esperança Vasques a proceder à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – A Srª Maria Anita Falcão de
Oliveira é formada pela Universidade Federal do
Estado do Espírito Santo; funcionária efetiva da
Prefeitura Municipal de Vitória, começou como
Atendente de Consultório. Depois, passou à
Coordenadora da Unidade de Saúde de Fonte
Grande. Atualmente, coordena a Unidade de
Saúde de Jardim da Penha.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Convido a Srª Bianca Beraldi Xavier
para receber o diploma e solicito à Srª Maria
Esperança Vasques que proceda à leitura do
currículo da homenageada.

A SRª MARIA ESPERANÇA
VASQUES – A Srª Bianca Beraldi Xavier é
Assistente Social formada pela Universidade
Federal do Espírito Santo; há 14 anos trabalha no
Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP; há 13
anos trabalha na AFECC, atuando na área de
Oncologia; é membro da Comissão de Seguridade
Social do CRESS – ES e vice-Presidente do
Conselho Estadual da Assistência Social.

(A homenageada recebe o
diploma) (Palmas)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Tendo finalizado este momento das
homenagens, ouviremos agora o cantor Carlos
Hosken, com a música “É”, de autoria de
Gonzaguinha.

(É entoada a música pelo
cantor Chico Hosken)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado, Sr. Chico Hosken, pela
apresentação. Os músicos e os artistas sempre

“dissolenisando” as solenidades trazendo emoção
e alegria para nós. Tudo isto transmitido ao vivo
pela TV Assembléia e registrado pela Taquigrafia.

Informamos que o Prefeito de São
Mateus, Sr. Lauriano Zancanela, enviou
cumprimentos a todos os Assistentes Sociais pelo
seu dia, justificando a sua ausência nesta Sessão
Solene.

Queremos também deixar registrado que
os Assistentes Sociais que já tiverem preenchido a
pesquisa de comunicação entregue no início do
evento, por gentileza deixar o questionário na
mesa da recepção, na entrada do Plenário. Logo
após esta Sessão Solene teremos um coquetel no
Salão Nobre, na saída do Plenário.

Agradecemos imensamente a presença
dos que ora compõem a Mesa, bem como a de
todos e todas que estão neste Plenário.

Desde tenra idade tivemos contato com o
que na época chamávamos de “Insistentes
Sociais”, no tempo da Ditadura Militar, que
vinham às comunidades tentar impor modelitos de
atuação de nós atuantes das entidades de bairro;
mas sempre tivemos imenso carinho, e foi
recíproco, de todos os profissionais que atuavam
nas comunidades e que muito além de
“Insistentes” eram agentes comunitários junto
com os militantes que buscavam construir
democracia neste País na década de 60, 70, e mais
recentemente 80, 90, e agora.

Parabéns! Estamos juntos nessa
caminhada. Felizmente estamos conseguindo
recuperar neste Estado a capacidade do poder
público de atuar positivamente na sociedade. Esta
Casa tem se esforçado para isso. Nós, da Mesa
Diretora, temos feito um trabalho incessante nesse
sentido de resgatar o poder público para o público
eliminando toda aquela fase em que o público
vivia a serviço do interesse restritamente privado
e de maneira muito acintosa.

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

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
A mesma pauta da sessão ordinária

anterior, exceto as matérias já votadas.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
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ATOS ADMINISTRATIVOS

ATO Nº 2.464

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais e tendo
em vista o M.S. nº 100030034217 e conforme Parecer
da Procuradoria Geral do processo nº 036162-0,
resolve:

TORNAR INSUBSISTENTE, o Ato nº
1.656, publicado em 18.07.2003, da Mesa da
Assembléia Legislativa e REVIGORAR o Ato nº
1.829, publicado em 11.12.2002, na parte referente à
servidora MARILUCE SALAZAR BOGHI
ROSALÉM.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.465

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, GABRIEL MIRANDA PEDROSA, para
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado Cabo Elson, a partir de
11.05.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 2.466

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

EXONERAR, a pedido, na forma do Artigo
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 46, de
31 de janeiro de 1994, CARLOS EDUARDO DE
SOUZA PINEL, do cargo em comissão de
Supervisor Geral de  Gabinete de Representação
Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria da
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado
Anselmo Tose, a partir de  17.05.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.467

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, PETERSON MAIA ROSA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado José Esmeraldo,  a partir de
03.05.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO N º 2.468

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve
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EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, SABRINA DOS SANTOS, do
cargo em comissão de Técnico Júnior de  Gabinete de
Representação Parlamentar, código TJGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado Cabo Elson, a partir de 14.05.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

ATO Nº 2.469

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, ROSILEIDE RODRIGUES DE MELO, para
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete
de Representação Parlamentar, código AGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do
Deputado Cabo Elson, a partir de 14.05.2004.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
17 de maio de 2004.

CLAUDIO VEREZA
Presidente

ANSELMO TOSE
1º Secretário

PAULO FOLETTO
2º Secretário

COMUNICADO

A Subdireção da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, torna público aos interessados,
que a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo HOMOLOGOU o Convite
nº 04/2004, constante do processo nº 040244-0,
referente a prestação de serviço de marcenaria, que
teve a seguinte empresa vencedora: Organização
Pizzani Equipamentos de Escritório Ltda. - valor R$
8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais).

Vitória-ES, 17 de maio de 2004

Lísia Pimenta Mendes
Subdiretora da ALES

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2004

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 041258-0, de acordo com a Lei nº 10.520/02 e a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e subsidiado pelo
Ato nº 1.907, para aquisição, implantação,
manutenção e suporte de softwares de segurança. O
Edital poderá ser obtido acessando o site
www.al.es.gov.br, link pregão eletrônico.

Dia e hora para recebimento das propostas: dia
28/05/04 às 9:45h.

Abertura das propostas: 28/05/04 às 10:00h

Início da sessão de disputa: 28/05/04 às  10:15h.

Informações/esclarecimentos:
E-mail: comissaolicitacao@al.es.gov.br
Telefone: (027) 3382–3754
Fax: (027) 3382-3874/3747.

Vitória, 17 de maio de 2004.

Tereza Cristina Venuto Braga
Pregoeira/ALES

COMUNICADO

A Subdireção da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, torna público aos interessados,
que a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo HOMOLOGOU o Convite
nº 05/2004, constante do processo nº 040693-0,
referente a contratação de empresa para confecção
de medalhas comemorativas, que teve a seguinte
empresa vencedora: Formalta Indústria e Comércio
de Artigos Militares Ltda.

Vitória-ES, 17 de maio de 2004

Lísia Pimenta Mendes
Subdiretora da ALES
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RESUMO DO CONTRATO N.º 015/2004

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 - Cetest Minas Engenharia
e Serviços S/A.

Objeto - Prestação de serviços de
engenharia, de manutenção e assistência técnica
preventiva, corretiva e preditiva predial.

Valor Mensal  - R$ 89.162,22 (oitenta e
nove mil, cento e sessenta e dois reais, vinte e dois
centavos)

Prazo - 30 (trinta) dias, com
início no dia 10 de maio de 2004.

Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00

Atividade - 01.101.01.122.0400.2001

Processo - 041635-0

Secretaria da Assembléia Legislativa, em
17 de maio de 2004.

ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL
Secretário da Mesa para Assuntos Econômicos
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