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ATA DAS SESSÕES 
 
CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2004.  

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE. 

ÀS DEZ HORAS, COMPARECEM OS 
SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, BRICE 
BRAGATO, CABO ELSON, CÉSAR COLNAGO, 
CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO VEREZA, 
EUCLÉRIO SAMPAIO, GILSON AMARO, 
GILSON GOMES, HELDER SALOMÃO, LUIZ 
CARLOS MOREIRA, MARCELO SANTOS, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO 
FOLETTO, REGINALDO ALMEIDA, 
RUDINHO DE SOUZA, SÉRGIO BORGES, 
SUELI VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (19) 

DEIXANDO DE COMPARECER OS 
SRS. DEPUTADOS CARLOS CASTEGLIONE, 
DÉLIO IGLESIAS, EDSON VARGAS, FÁTIMA 
COUZI, GEOVANI SILVA, HERALDO MUSSO, 
JANETE DE SÁ, JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ 
TASSO DE ANDRADE, MARCOS GAZZANI E 
ROBSON VAILLANT. (11) 

 
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. Paulo Foletto lê Salmos 
1,1) 

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

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

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

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
367/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº 
15/2004, de autoria da Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas, que altera os artigos 38, 43, 107 e 115 da Lei 
Complementar nº 46, de 10.01.1994, que criou o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação do parecer, 
para que a Redação Final que acaba de ser lida seja 
incluída na Ordem do Dia da presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – O requerimento de V.Exª depende de 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
381/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Lei Complementar n.º 
23/2003, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
193/2003, que reestrutura a Região Metropolitana da 
Grande Vitória, o Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano e autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da 
Grande Vitória. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação do parecer, 
para que a Redação Final que acaba de ser lida seja 
incluída na Ordem do Dia da presente sessão. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – O requerimento de V.Exª depende de 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
382/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Lei nº 321/2004, de 
autoria do Tribunal de Justiça, criando mecanismos 
de segurança para atividades do Poder Judiciário. 
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 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação, para que a 
Redação Final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende de 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
383/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Lei nº 123/2004, do 
Deputado Euclério Sampaio, dispondo sobre a 
comercialização, armazenagem e transporte de água 
mineral e natural no Estado. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação, para que a 
Redação Final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
384/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Lei nº 141/2004, do 
Deputado Robson Vaillant, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de identificação dos freqüentadores 
de casas noturnas localizadas no Estado do Espírito 
Santo. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação, para que a 
Redação Final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do Plenário. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
385/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 
36/2004, oriundo da Mensagem Governamental nº 
246/2004, que reestrutura o Conselho Penitenciário 
Estadual. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação, para que a 
Redação Final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
39/2004, da Comissão de Finanças, pela aprovação da 
Redação Final ao Projeto de Lei nº 348/2004, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 250/2004, que 
autoriza a abertura de Crédito Especial no valor R$ 
23.348.512,00 (vinte e três milhões, trezentos e 
quarenta e oito mil, quinhentos e doze reais) em favor 
da Secretaria de Estado da Saúde, para os fins que 
especifica. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação, para que a 
Redação Final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente.  
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 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
38/2004, da Comissão de Finanças, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.° 245/2004, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 196/2004, que dispõe sobre o 
Orçamento do Estado para o exercício financeiro de 
2005, com emendas. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V.Exª dispensa dos 
interstícios regimentais e publicação. (*) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - O requerimento de V.Exª depende do 
pronunciamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão, hoje, às 15h. 
 O relatório do Orçamento foi dispensado de 
ser publicado, mas será incluído na Ordem do Dia da 
sessão ordinária, às 15h. Portanto, às 15h teremos na 
pauta a votação do orçamento, entre outras matérias 
que ainda não estão em condições de serem votadas 
porque ainda não foram publicadas. Trata-se das 
matérias que foram lidas na sessão ordinária de 
ontem, como, por exemplo, a que reestrutura a Setas, 
a que concede abono aos servidores do Tribunal de 
Contas entre outras matérias. 
 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  

ORDEM DO DIA 
 
Votação da Redação Final do Projeto de Lei 

Complementar nº 15/2004. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar nº 23/2003. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
nº 321/2004. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
nº 123/2004. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
nº 141/2004 E 252/2004. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar nº 36/2004. 
 Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
nº 348/2004.  
   

1. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 341/2004, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 245/2004, que 
confere Carta Patente aos Oficiais do Corpo 
de Bombeiros PM e dá outras providências. 
Publicado no DPL de 10.12.2004. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS) 
 

2. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 37/2004, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 
253/2004, que dispõe sobre a alteração na 
estrutura organizacional da Secretaria de 
Estado da Cultura. Publicado no DPL de 
14.12.2004. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE 
FINANÇAS) 
 

3. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução nº 349/2004, da Mesa 
Diretora, criando a Escola do Legislativo no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. Publicado no DPL de 
14.12.2004. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS) 
 

4. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n° 343/2004, do Deputado 
Luiz Carlos Moreira, impondo a realização 
de exames médicos aos jogadores de futebol 
inscritos na Federação de Futebol do Espírito 
Santo, visando a prevenção de doenças 
cardíacas. Publicado no DPL de 10.12.2004. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
SAÚDE, DE DESPORTO E DE 
FINANÇAS) 
 

5. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 346/2004, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 248/2004, que 
introduz alterações nas Leis n°s 
6.999/2001(IPVA) e 7.000/2001(ICMS), e 
autoriza o Estado do Espírito Santo a realizar 
transações para extinção de créditos 
tributários, nas condições que especifica. 
Publicado no DPL de 10.12.2004. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS) 
 

6. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
539/2003, do Deputado Reginaldo Almeida, 
obrigando a instalação de hidrômetros 
individuais em prédios e condomínios com 
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mais de uma unidade habitacional. Publicado 
no DPL de 18.12.2003. Pareceres nºs 
165/2004 da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade; 13/2004, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 36/2004, da 
Comissão de Finanças pela aprovação, 
publicados no DPL de 08.12.2004. 
 

7. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.° 
250/2004, do Deputado Reginaldo Almeida, 
dispondo sobre a publicação de relatório 
trimestral sobre segurança. Publicado no 
DPL de 20.10.2004. Parecer nº 354/2004 da 
Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do projeto, publicado 
no DPL de 10.12.2004. 
 

8. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.° 
229/2004, da Deputada Sueli Vidigal, 
proibindo as operadoras de telefonia celular, 
de prestarem o serviço de bloqueio de 
identificação de chamadas, no âmbito do 
Estado. Publicado no DPL de 15.09.2004. 
Parecer nº 353/2004 da Comissão de Justiça 
pela inconstitucionalidade do projeto, 
publicado no DPL de 10.12.2004. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei Complementar nº 15/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei Complementar nº 23/2003. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei nº 321/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei nº 123/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 

 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação as Redações Finais dos 
Projetos de Leis nºs 141/2004 e 252/2004, anexados 
na forma regimental. 
 Os Srs. Deputados que as aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei Complementar nº 36/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a Redação Final do Projeto 
de Lei nº 348/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei nº 341/2004, oriundo da Mensagem 
Governamental 245/2004. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão 
de Justiça, Srs. Deputados Euclério Sampaio, 
Reginaldo Almeida, Cláudio Thiago e Luiz Carlos 
Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei nº 341/2004, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 245/2004, que confere carta 
patente aos Oficias do Corpo de Bombeiros - PM e dá 
outras providências. 

Nosso Parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

Relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator. 



Vitória-ES, quarta-feira, 05 de janeiro de 2005 Diário do Poder Legislativo - 6572 

 O SR. CLAÚDIO THIAGO – Com o 
Relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o Relator. 
 
 O SR. ZÉ RAMOS - Sr. Presidente, a 
matéria foi à unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CABO ELSON) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Gilson Gomes e Rudinho 
de Souza. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Segurança, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 341/2004. 
Esse é o nosso Parecer. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 

Em discussão o Parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

Relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

Relator. 
 
O SR. GILSON GOMES – Com o Relator. 
 
O SR. RUDINHO DE SOUZA – Com o 

Relator. 
 
O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão 
de Segurança. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

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

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(MARIAZINHA VELLOZO LUCAS) – Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Finanças e convoco seus membros, 
Srs. Deputados Reginaldo Almeida, César Colnago, 
Zé Ramos, Marcelo Santos e Cláudio Thiago. 
(Pausa) 

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

relatamos pela aprovação do presente projeto, que 
confere Carta Patente aos oficiais do Corpo de 
Bombeiros PM e dá outras providências. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

Relator. 
 
O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. ZÉ RAMOS – Com o Relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

Relator. 
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o 

Relator. 
 
A SRA. MARIAZINHA VELLOZO 

LUCAS – Sr. Presidente, o projeto foi aprovado por 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
341/2004. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

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

(Comparecerem os Srs. 
Deputados Janete de Sá e Marcos 
Gazzani) 
 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do artigo 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar nº 37/2004. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ZÉ RAMOS) - Convoco os membros da Comissão 
de Justiça, Srs. Deputados Reginaldo Almeida, César 
Colnago, Zé Ramos, Marcelo Santos e Cláudio 
Thiago.  
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
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Srs. membros da Comissão de Justiça, somos 
pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 37/2004, que dispõe sobre a 
alteração da estrutura organizacional da Secretaria de 
Estado da Cultura. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

Relator. 
 
A SRA. BRICE BRAGATO – Contra o 

Relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

Relator. 
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

o Relator. 
 
O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada, contra um voto, pela Comissão 
de Justiça. 

 
A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. 

Presidente, peço palavra para declarar o voto. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ZÉ RAMOS) – Concedo a palavra à Srª Deputada 
Brice Bragato. 

 
A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem 

revisão da oradora) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, votei contra o Projeto de Lei 
Complementar nº 37/2004 com muito pesar, porque a 
sessão começou há quinze ou vinte minutos, já 
estamos no segundo projeto da pauta, e, se não me 
falha a memória, existem uns oito projetos do 
Governo na pauta. Já votamos mais ou menos oito. 
Temos que acabar de uma vez por todas com essa 
história de que em três dias a Assembléia Legislativa 
tem que votar dezoito, vinte, vinte e dois projetos do 
Governo. 

Estava lendo o segundo parágrafo da 
mensagem do projeto, e pedindo ao funcionário 
Leonardo Pina Ramos para me inscrever na 
discussão, mas ele não viu. Iria discutir a matéria para 
na oportunidade ler o projeto. Então, estou votando 
contra porque só temos duas opções: ou votamos a 
favor, ou votamos contra. Se os Deputados não 
dormissem, poderiam ler o projeto durante a noite, 

mas como dormimos – hoje já tive reunião às 
7h30min - foi impossível ler a matéria.  

Então vamos fazer o seguinte: por 
prevenção, vamos votar contra tudo o que não 
tivermos tempo, pelo menos de ler, porque votar 
projeto sem ler, seja de quem quer que seja, é uma 
desqualificação da Assembléia Legislativa. E com 
todo respeito, temos a impressão de que assim como 
nós a grande maioria não teve tempo de ler as 
matérias que estão na pauta. 
 Ontem, entraram quatro projetos na pauta. 
Tem um da Secretaria de Saúde, que é volumoso. 
Deve ter vinte e cinco páginas. Se houver tempo - o 
subsecretário de Saúde está aqui, bem como o 
Geraldo e a Roseane, pessoas que conhecem a 
matéria - de conversarmos e de entendermos o projeto 
sem ler, ainda poderemos votar. Mas, votar projetos 
sem ler, no afogadilho da última semana, os 
Deputados não devem mais aceitar.  
 Então, propomos que no ano que vem seja 
feita uma mudança no Regimento e não entrem mais 
matérias para serem votadas de um dia para o outro, 
porque depois, quando aparece no jornal que o 
parágrafo tal do artigo tal tem uma pegadinha, os 
trinta Deputados respondem pela pegadinha. 
 A Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas 
não pode usar o microfone de apartes porque estamos 
declarando voto, mas está dizendo que concorda 
conosco.  
 Então, queremos propor que valorizemos 
mais a Assembléia Legislativa, porque não há jantar 
que substitua, ou que supra o afogadilho, a correria e 
a desqualificação no nosso debate, pois acaba saindo 
tudo Deus sabe como.  
 Ontem, se não tivéssemos suprimido o 
artigo, seria votado aqui um jeton de cinqüenta 
valores de referência do Tesouro Estadual para o 
Conselho Penitenciário. Três empresários iriam 
ganhar jeton, a cada sessão, para ser do Conselho 
Penitenciário. Portanto, precisamos ter cuidado, 
temos que ler as matérias. Cada Deputado tem que ler 
os projetos, porque desse jeito não dá. Gostamos de 
votar matéria como fizemos ontem, da Região 
Metropolitana. Se os outros Deputados não tiveram a 
oportunidade de estudar, nós estudamos e 
informamos tudo, com muita transparência. Então, as 
pessoas puderam acompanhar e optar. Mas desse jeito 
que está agora é muito complicado para quem tem 
mandato popular e tem que responder por ele na 
imprensa, na opinião pública, que, aliás, já não anda 
muito satisfeita com o nível que esta Casa tomou nos 
últimos tempos. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Nobre Deputado Zé Ramos, com a 
permissão de V. Exª., agradecemos a presença, nas 
galerias da Casa, dos estudantes da Escola Família de 
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Santa Maria de Jetibá. Os Srs. João Henrique Laurete, 
Álvaro Lahasse, David Timm, Horácio Caetano e 
Vânia da Conceição Pavesi estão acompanhando esta 
sessão. As portas estarão sempre abertas a todos 
vocês, estudantes da Escola Família Agrícola de 
Santa Maria de Jetibá. 
 Devolvo a palavra ao presidente da 
Comissão de Justiça, Sr. Deputado Zé Ramos. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ZÉ RAMOS) - Entendemos perfeitamente os 
protestos da Srª. Deputada Brice Bragato, que tem 
sempre muito zelo pelo seu trabalho. 

Sr. Presidente, devolvo a matéria à Mesa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra ao presidente da 
Comissão de Educação, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Convoco os membros da 
Comissão de Educação, Srs. Deputados Cabo Elson, 
Janete de Sá e Reginaldo Almeida. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 
  

O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Educação, registramos a 
importância do Projeto de Lei Complementar n° 
37/2004, oriundo do Poder Executivo, que dispõe 
sobre alteração na estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Cultura. Relatamos pela 
aprovação da matéria, tendo em vista a necessidade 
de mudanças emergentes na estrutura dessa 
Secretaria. O Governo, em bom momento, pensou na 
reestruturação e mandou o projeto para esta Casa. 
Esperamos que os membros desta Comissão acolham 
o nosso parecer, que é pela aprovação. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Em discussão o Parecer.  
  

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Sérgio Borges. 
  

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Educação, esse Projeto de Lei 
Complementar é importante para a reestruturação da 
Secretaria. Na verdade a estruturação organizacional 
é pequena, mas tem um valor importantíssimo no 

artigo 2°, que é a integração da Orquestra Filarmônica 
do Espírito Santo, que homenageamos nesta Casa esta 
semana. Inclusive o Sr. Presidente Claudio Vereza 
deu oportunidade aos músicos de se apresentarem, 
nos brindando com uma música de primeira 
qualidade. 

O art. 2° do projeto oficializa a integração da 
Orquestra Filarmônica do Espírito Santo na estrutura 
organizacional básica da Secretaria de Estado da 
Cultura. Essa atitude do governo é digna de elogios e 
não poderíamos deixar de apoiar um projeto dessa 
magnitude, principalmente quando dá a nossa 
orquestra filarmônica a garantia de que não será 
extinta por falta de recursos, uma vez que cria cargos 
de provimento como o de maestro titular, maestro 
adjunto, spalla, músico de orquestra nível superior e 
etc. 
 O Governo do Espírito Santo e o Sr. 
Governador Paulo Hartung estão de parabéns por essa 
mensagem, que tem nosso total apoio. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Continua em discussão o 
Parecer. 
 Transfiro a presidência da Comissão de 
Educação para o Sr. Deputado Cabo Elson e peço a 
palavra para discutir o Parecer. (Pausa) 
  

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

O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Educação, saudamos os 
jovens que se encontram nas galerias desta Casa e os 
funcionários públicos em relação ao Projeto de Lei 
Complementar nº 37/2004, que dispõe sobre alteração 
na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de 
Cultura. Tivemos a possibilidade de analisar a 
matéria e votar pela sua aprovação. 
 Concordamos plenamente com a Sra. 
Deputada Brice Bragato. Devemos também ter 
consciência de que precisamos de tempo para analisar 
as mensagens enviadas a esta Casa, não só pelo Poder 
Executivo mas também pelo Poder Judiciário. Neste 
caso tivemos oportunidade de analisar o projeto, até 
porque é inerente à Comissão de Educação. Outros 
que não tivermos tempo de analisar, não votaremos. 
Essa é a nossa posição. 
 Nesta manhã de quarta- feira parabenizamos 
o Sr. Governador Paulo Hartung por ter tomado a 
iniciativa de pagar o salário dos funcionários públicos 
antes do Natal. Somos servidor público da Secretaria 
de Estado da Fazenda há dezenove anos e não nos 
recordamos de ter recebido salário antes do Natal nos 
últimos dez ou doze anos. É uma atitude louvável. 



6575 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 05 de janeiro de 2005 

Quando temos que elogiar, fazemo-lo; quando temos 
que criticar, também criticamos. É por essa razão que 
mantemos uma postura de independência nesta Casa. 
 Se teve um parlamentar neste Plenário que 
votou todas as matérias de interesse do funcionalismo 
público foi o Deputado Claudio Thiago. Não teve 
uma matéria que tenhamos votado contra. Temos 
feito um trabalho de valorização dos funcionários 
públicos deste Estado. Sabemos que temos a 
responsabilidade de defender o servidor público nesta 
Casa e essa atitude do Governador, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Fazenda, merece elogios. 
 Esperamos voltar nesta tribuna no ano de 
2005 para elogiar mais uma vez o Governador do 
Estado, porque ontem, na Comissão de Finanças, 
aprovamos o orçamento e apresentamos uma emenda 
que, num futuro próximo, propiciará a recomposição 
salarial dos funcionários de todos os Poderes deste 
Estado. Obviamente que a nossa emenda foi feita com 
responsabilidade.  

Mais uma vez, de público, parabenizamos os 
membros do Poder Executivo por propiciar aos 
milhares de funcionários públicos receber os seus 
vencimentos, que são pequenos, antes do Natal. 
(Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(CABO ELSON) – Devolvo a presidência ao Sr. 
Deputado Claudio Thiago.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLÁUDIO THIAGO) –. Continua em discussão o 
Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. CABO ELSON – Com o Relator. 
  

A SRA. JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
  

O SR. CLÁUDIO THIAGO – A 
Presidência acompanha o voto do Relator. 
 Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
unanimidade pela Comissão de Educação. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 

(Comparecem os Srs. Deputados 
Edson Vargas e Geovani Silva) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Mariazinha 

Vellozo Lucas, César Colnago e José Esmeraldo, 
Marcelo Santos e Claudio Tiago. 

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

temos em mãos o Projeto de Lei Complementar n° 
37/2004, de autoria do Governador do Estado que 
dispõe sobre a alteração na estrutura organizacional 
da Secretaria de Estado da Cultura. 

Relato pela sua aprovação. (Muito bem!) 
Em discussão o Parecer. 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
A SRA. MARIAZINHA VELLOZO 

LUCAS – Com o Relator. 
 
O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

Relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS- Com o 

Relator. 
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 

a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar 37/2004. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson. 

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

VEREZA – Havendo S. Exa. declinado, concedo a 
palavra a Sra. Deputada Brice Bragato. 

 
A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem 

revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas, vou usar os dez minutos de 
discussão para que possa ler a matéria e formar a 
minha opinião para votá-la. Começarei de trás para 
frente.  

O impacto orçamentário e financeiro mensal 
é de setenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais. 
Em 2005, 2006 e 2007 será de mil e sessenta e um 
reais e oitenta e um centavos mês. Uma parte é com a 
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criação de cargos comissionados e outra parte é a 
tabela de salários de músicos de níveis “A” e “B’, e 
contratação de trinta e cinco músicos da Orquestra de 
nível superior, contratações futuras. 

 Cargos comissionados extintos. Também há 
um impacto de uma redução de dois mil e noventa e 
nove e substituição de vinte e um músicos 
contratados atualmente para complemento da 
orquestra. Provavelmente são músicos que foram 
contratados e desistiram criando uma debilidade no 
quadro da orquestra. Então, serão substituídos. As 
novas despesas são oriundas deste detalhamento.  

No projeto tem ainda os cargos de 
provimento em comissão extintos, que são de 
Regente Titular, Regente Adjunto e Spalla. No lugar 
desses cargos criam-se os cargos de Maestro Titular, 
de Maestro Adjunto, de Diretor de Espaço Cultural e 
de Spalla. Sendo um Maestro Titular , desejo que seja 
o nosso maestro respeitadíssimo, Sr. Helder Trefner, 
com certeza não é o nome certo mas considere-se 
citado. Aqui a previsão é um salário de três mil reais.  

Acho que o Maestro Helder Trefner vale 
muito mais do que três mil reais. Seu trabalho à frente 
daquela orquestra vale muito mais do que isso. 
Maestro Adjunto percebe dois mil e duzentos e 
cinqüenta reais; o Diretor do espaço cultural percebe 
oitocentos e sessenta e sete reais trinta e cinco 
centavos, são quatro cargos, e o Spalla, um cargo, 
percebe quinhentos e doze reais e sessenta e quatro 
centavos.  

Os cargos em provimento efetivos criados 
referidos no artigo 5º são sessenta e nove cargos, com 
carga horária de trinta horas e graduação de nível 
superior, percebendo salário de um mil e trezentos e 
quarenta e seis reais sessenta centavos.  

Então, com certeza são de provimento 
efetivo. Haverá concurso para a nossa orquestra a fim 
de recuperar o seu quadro e manter sua qualidade, 
porque apesar dos cargos que foram desocupados, 
que as pessoas desistiram, nossa orquestra não parou 
de nos abrilhantar, de nos oferecer um belíssimo 
trabalho.  

Li a matéria durante o momento em que os 
Deputados discutiam, ela passa a integrar a estrutura 
da Secretaria de Cultura - quero fazer um registro no 
sentido de que a nossa Secretaria de Cultura é uma 
secretaria que oferece excelentes trabalhos ao povo 
do Estado do Espírito Santo, com pouquíssimos 
recursos- e a integrar na estrutura uma coordenação 
de música onde está a nossa Orquestra Filarmônica.  

O artigo 3º que fala das finalidades da nossa 
orquestra, diz o seguinte: 

 
“Art. 3º – A Orquestra 

Filarmônica do Espírito Santo – 
OFES, tem por finalidade promover 
concertos e eventos nas áreas da 

música Sinfônica e Erudita, 
contribuindo para informação e a 
interação do público, 
principalmente jovens e crianças, 
por intermédio de concertos 
didáticos ou especiais, palestras e 
atividades correlatas, objetivando o 
desenvolvimento, a preservação, a 
valorização e a divulgação das 
referidas áreas musicais.” 

 
Sei que a Orquestra Filarmônica do Espírito 

Santo já cumpre essa finalidade, mesmo com um 
defasado quadro de pessoal salarial mas, com certeza, 
com a aprovação dessa lei ela cumprirá com muito 
mais capacidade e eficiência. 

A art. 7ºdiz o seguinte:  
 

Art. 7º -“ Fica a Secretaria 
de Estado da Cultura – SECULT, 
autorizada a efetuar contratação 
temporária, para as funções 
correspondentes aos cargos 
constantes no anexo III , de até 35 
(trinta e cinco) músicos de orquestra 
de nível superior, até a realização 
do concurso público previsto no 
parágrafo III do artigo IV, por prazo 
não excedente a 12(doze) meses, a 
contar de 01 de janeiro de 2005 na 
forma do regulamento a ser editado 
pelo Poder Executivo no prazo de 
60 (sessenta) dias.”  

 
Isso quer dizer que até 01 de janeiro de 2006, 

teremos concurso público para os trinta e cinco 
músicos de nível superior. Pela primeira vez o 
Governo manda uma contratação temporária em que 
prevê o prazo para a realização de concursos. 
Parabéns!  

Todas as vezes que entram projetos de 
contratação temporária, ficamos aqui tentando 
estabelecer um prazo para concurso. E aqui é de doze 
meses . Nesses dozes meses poderão ser contratados 
trinta e cinco músicos de nível superior por 
contratação temporária.  

O artigo 9º diz o seguinte:  
 

Art. 9º - “São patrimônios 
culturais do Estado do Espírito 
Santo, administrados pela Secretaria 
de Estado da Cultura - SECULT, as 
seguintes unidades: Teatro Carlos 
Gomes, Biblioteca Pública 
Estadual, Centro Cultural Carmélia 
Maria de Souza, Museu de Artes do 
Espírito Santo, Galeria de Artes 
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Homero Massena do Colono de 
Santa Leopoldina, Museu Capixaba 
do Negro e a Orquestra Filarmônica 
do Espírito Santo.” 

 
Agora sim, agora que li a matéria, sei do que 

se trata e do que está escrito no projeto e poderei 
responder publicamente pelo que estou votando em 
Plenário. Junto com os trinta Deputados vou votar a 
favor da matéria parabenizando a Secretaria de 
Estado da Cultura, a Orquestra Filarmônica Capixaba, 
o Maestro Helder Trefzger e toda a equipe da Escola 
de Música que está nesta Casa de Leis representada 
por alguns músicos. É como eu me pronuncio. 
(Muito bem!) 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Temos uma pauta a qual 
temos que pôr fim até o término da sessão para 
votarmos o Orçamento. 
 Sr. Deputado César Colnago e demais 
companheiros, pedimos a V.Exªs que tenhamos 
celeridade em nossos pronunciamentos para que 
possamos votar todas as matérias da pauta. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado, Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. V.Exª tem razão; mas no horário da tarde 
votaremos o Orçamento. Inclusive os Srs. Deputados 
estão com um prazo no período até as 15 horas para, 
se necessitarem, fazerem destaques a possíveis 
emendas que tenham sido rejeitadas na comissão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado César 
Colnago. 
  

O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, na verdade acompanhamos desde o início 
a discussão da matéria com o Governo e com a 
Secretaria de Estado da Cultura. Há pouco falávamos 
com o Maestro Helder Trefzger que o projeto será 
aprovado sem nenhuma emenda, o que é 
extremamente importante porque cuida apenas de 
reestruturar na Secretaria da Cultura Estadual a 
Orquestra Filarmônica do Estado do Espírito Santo. 
 Queríamos dizer também da importância 
para a cultura, para a música erudita, mesmo para a 
música popular porque a nossa orquestra tem 
diversificado as suas apresentações. 
 Estávamos perdendo músicos para outras 
orquestras brasileiras de outros Estados em função de 
que a Orquestra Filarmônica, nos governos anteriores, 
ficou ao relento, desprezada, os músicos tinham a 
maior dificuldade e só sobreviviam porque faziam 
outras atividades, ou seja, apresentavam-se fora das 
atividades da Orquestra Filarmônica. Portanto, este 
projeto chega em boa hora, foi discutido com o 

Governo e esta Casa, cumprindo a sua função, está 
agora reestruturando, dando uma organização e, 
principalmente, estruturando a realização de concurso 
público e aperfeiçoando a Orquestra Filarmônica 
Capixaba. 
 Parabenizamos o Governo pela iniciativa e 
os Srs. Deputados porque aprovaremos, 
imediatamente após o término da discussão, projeto 
de tamanha envergadura que o Governador do 
Estado, Sr. Paulo Hartung, encaminha a esta augusta 
Casa de Leis. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Não sei se todos prestaram atenção, mas 
agora haverá concurso para músicos da Orquestra 
Filarmônica. Enquanto não houver a realização do 
concurso, será feita contratação temporária, com 
salários compatíveis. 

Parabenizamos o Maestro Helder Trefzger, 
com todos os integrantes da Orquestra, pela luta pois 
lutaram muitos anos para que essa estruturação de 
verdade acontecesse como estamos fazendo nessa 
votação. 

Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 037/2.004, na forma do parecer da Comissão de 
Finanças. 
 A matéria exige votação nominal. 
 Convido o Sr. 1º SECRETÁRIO a proceder 
à chamada dos Srs. Deputados. 
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO.  
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que 
respondem SIM os Srs. Deputados 
Anselmo Tose, Brice Bragato, Cabo 
Elson, Cláudio Thiago, César 
Colnago, Délio Iglésias, Edson 
Vargas, Euclério Sampaio, Fátima 
Couzi, Geovani Silva, Gilson 
Gomes, Janete de Sá, José 
Esmeraldo, Luiz Carlos Moreira, 
Marcelo Santos, Marcos Gazzani, 
Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida, 
Rudinho de Souza, Sérgio Borges, 
Sueli Vidigal e Zé Ramos. (23) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO 
TOSE) – Responderam SIM vinte e três Srs. 
Deputados. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em consequência, fica aprovada a 
matéria. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução nº 349/2004. 

Na verdade, esta matéria é a transformação 
do Núcleo de Educação Cidadã em Escola do 
Legislativo, de acordo com o que já existe em várias 
Assembléias Legislativas do nosso País. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão 
de Justiça, Srs. Deputados Euclério Sampaio, Brice 
Bragato, Reginaldo Almeida, Cláudio Thiago e Luiz 
Carlos Moreira. 

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

Projeto de Resolução nº 349/2004, de autoria da 
Mesa-Diretora, cria a Escola do Legislativo no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

O nosso parecer é pela sua 
constitucionalidade e legalidade. (Muito bem!) 
(Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

Relator. 
 
A SRA. BRICE BRAGATO – Com o 

Relator. 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

Relator. 
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

o Relator. 
 
O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão 
de Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Educação para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Convoco os membros da 
Comissão de Educação, Srs. Deputados Helder 
Salomão, Edson Vargas, Cabo Elson e Délio Iglésias.  

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

Projeto de Resolução nº 349/2004, de autoria da 
Mesa-Diretora, cria a Escola do Legislativo no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

Parabenizamos a Mesa-Diretora por esta 
iniciativa e queremos ler a sua Justificativa, que diz o 
seguinte: 

 
“Após a Constituição de 1988, um 
conjunto de atribuições, 
prerrogativas e responsabilidades 
foram delegadas ao Poder Público. 
Especificamente, aos servidores 
públicos o § 2º, do artigo 39, da 
Constituição Federal, dispõe sobre a 
manutenção de escolas de governo 
para a formação e aperfeiçoamento 
dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos 
cursos, um dos requisitos para a 
promoção na carreira. A resposta a 
estas demandas foi encontrada 
através dos processos de 
capacitação dos profissionais do 
Poder Legislativo.  

A Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo vem organizando 
e gerenciando o seu processo de 
formação em consonância com a 
norma Constitucional e em sintonia 
com o Plano de Educação Cidadã 
aprovado através do Ato nº 1647 de 
11 de julho de 2003. A formação 
tem sido um estímulo à criação de 
nova cultura no Legislativo que 
incorpore os princípios da 
moralização, democratização e 
transparência do poder legislativo. 
 Os cursos e projetos em 
andamento, no Núcleo de Educação 
Cidadã, tem estimulado uma maior 
participação do cidadão comum na 
Assembléia Legislativa, que passa a 
valorizar as oportunidades de 
formação recebidas, reconhecendo a 
importância dela para si próprio e 
para a democratização do 
parlamento.” 
 

 Sr. Presidente, parabéns pela iniciativa e 
relatamos pela aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
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 Em discussão o Parecer. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Educação, também parabenizamos os 
membros da Mesa Diretora; os Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Paulo Foletto e Anselmo Tose, pela 
criação da escola do Legislativo que vem dignificar 
essa Assembléia Legislativa e trará, evidentemente, 
excelentes frutos daqui para frente em benefício da 
valorização do Legislativo. 
 O nosso voto será a favor, mas não 
poderíamos deixar de registrar em nome da liderança 
do PMDB o apoio a esse projeto e parabenizar os 
membros da Mesa por tê-lo feito em tão boa hora. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Continua em discussão o 
Parecer.  
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Concedo a palavra a Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Educação, queremos rapidamente falar 
sobre esse projeto que cria a escola do Legislativo no 
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, uma vez que somos funcionária desta 
Casa há vinte e nove anos. 
 Achamos muito interessante e 
parabenizamos os membros da Mesa Diretora por um 
projeto que valorizará esse Parlamento e temos 
certeza que não só os servidores da Casa, os nossos 
assessores, mais também será um projeto que 
beneficiará a comunidade de um modo geral. 
 Muito interessante, uma vez que, essa Casa 
já tem um Núcleo de Treinamento. Este Núcleo de 
Treinamento, além de disponibilizar cursos para 
capacitar os nossos funcionários também atende a 
comunidade. É bom que o povo saiba disso. O nosso 
Núcleo de Treinamento funciona no 9º andar do 
prédio anexo e ele deu um suporte para que a atual 
Mesa Diretora pudesse criar a escola do Legislativo. 

 Então, fica aqui os nossos sinceros 
agradecimentos como servidora efetivas desta Casa, 
numa ação positiva do Poder Legislativo. Essa escola 
com certeza servirá para o desenvolvimento dos 
nossos servidores e também de todos os cidadãos 
capixabas. 
 Temos certeza que, com a implantação dessa 
escola, será mais um local para definir ações de 
capacitação dos servidores e, de acordo com as 
prioridades, é evidente que serão discutidas as 
prioridades, qualificará os nossos servidores e 
cidadãos capixabas porque temos certeza que será 
ampliada para a sociedade e incentivará projetos de 
pesquisas acadêmicas voltadas à questão do Poder 
Legislativo em parceria com as instituições de ensino 
federal e privado.  

Temos absoluta certeza que, além de 
desenvolver programas voltados para a formação de 
futuras lideranças sociais e políticas, terá parcerias 
com ONGs, fundações, universidades vai promover a 
elevação do nível de escolaridade fundamental e 
média dos servidores, oferecendo possibilidades de 
implementarem e continuarem os seus estudos. 
Estabelecerá parcerias com instituições afins, 
integrará essa escola ao programa interlegis do 
Senado Federal, visando projetos que possibilitem 
maior informação e troca de experiências entre os 
Poderes. Realizará seminários, encontros, cursos 
buscando intercâmbio com instituições do Poder 
Legislativo Estadual e Federal do Brasil inteiro. 
 Temos a certeza de que essa escola que será 
composta por presidência, conselho gestor, 
coordenação administrativa e coordenação 
pedagógica vai, Sr. Presidente, favorecer muito aos 
servidores desta Casa. 
 Em nome dos servidores desta Casa, da qual 
fazemos parte. Agradecemos profundamente aos 
membros da Mesa Diretora e todos os Srs. 
Deputados, os quais a partir de agora estarão 
aprovando a criação da Escola do Legislativo no 
âmbito da Assembléia Legislativa. Muito obrigada. 
(Muito bem) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Continua em discussão o 
Parecer. 
  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) - Concedo a palavra o Sr. 
Deputado Cabo Elson. 
  

O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Educação, parabenizamos aos membros da Mesa 
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Diretora por mais essa iniciativa, isso; só mostra o 
compromisso com o avanço do nosso Estado e com a 
educação. 
 A Bancada do PDT apoiamos essa proposta 
e com certeza esse apoio vai se traduzir, no voto. 
 Parabenizamos, mais uma vez, os Policiais 
Bombeiros Militares, os Policiais Civis e Entidades 
de Classe, por estarem aqui lotando as galerias da 
Assembléia Legislativa reivindicando aquilo que lhes 
é de direito de maneira passiva, ordeira, decente, 
legítima e bem democrática. Vale lembrar que 
justamente por essa união, por essa força, por 
saberem o que querem é que as negociações, hoje, 
encontram-se muito bem avançadas. 
 Agora, é importante que essa mobilização 
aconteça durante todos os dias e no final, com 
certeza, atingiremos o objetivo e veremos as nossas 
reivindicações alcançadas. Muito obrigada. (Muito 
bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Continua em discussão o 
Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 

Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. – HELDER SALOMÃO - Com o 

Relator. 
 
O SR. – EDSON VARGAS - Com o 

Relator. 
 
O SR. - CABO ELSON - Com o Relator. 
 
O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLÁUDIO THIAGO) - A Presidência acompanha 
o voto do relator. 

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
unanimidade pela Comissão de Educação . 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra ao Presidente da 
Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças Srs. Deputados José 
Esmeraldo, Marcelo Santos, Cláudio Thiago e Helder 
Salomão .  
 Avoco a matéria para relatar. 
Srs. membros da Comissão de Finanças, o Projeto de 
Resolução 349/2004, da Mesa Diretora que cria 

Escola do Legislativo no âmbito da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. Relatamos 
pela sua aprovação e também parabenizamos aos 
membros da Mesa Diretora por essa bela iniciativa. 
Aliás, temos dito reiteradas vezes que a Mesa 
Diretora tem tido ao longo desses dois anos um 
comportamento ético mas também uma visão 
administrativa fantástica. Parabenizamos a Mesa 
Diretora. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SRA. MARIAZINHA VELLOZO 
LUCAS – Com o Relator. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO - Com o 
Relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
Relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
Relator. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com o 
Relator. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO - Com o 
Relator. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 
a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – A presente proposição depende do 
Parecer da Mesa. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Mesa, relatamos pela 
aprovação da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Sr. 1º Secretário? 
 
 O SR. ANSELMO TOSE - A favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Como vota o Sr. 2º Secretário? 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - A favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Aprovado o Parecer. 
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Em discussão o Projeto de Resolução nº 
349/2004. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Resolução nº 
349/2004. 

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

Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei nº 343/2004. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão 
de Justiça, Srs. Deputados Euclério Sampaio, Brice 
Bragato, Reginaldo Almeida, Cláudio Thiago, Carlos 
Casteglione e Luiz Carlos Moreira. 

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

Projeto de Lei nº 343/2004, de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira, impõe a realização de 
exames médicos aos jogadores de futebol inscritos na 
Federação de Futebol do Espírito Santo visando a 
prevenção de doenças cardíacas.  

O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade da matéria . (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o Parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

Relator. 
 
A SRA. BRICE BRAGATO - Com o 

Relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

Relator. 
 
O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com o 

Relator. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o 

Relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com 

o Relator. 
 
O SR. ZÉ RAMOS - Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde, para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS CASTEGLIONE) – Convoco os 
membros da Comissão de Saúde, Srs. Deputados 
Rudinho de Souza, Janete de Sá, Sueli Vidigal e 
Sérgio Borges. 

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

relatamos o Projeto de Lei nº 343/2004, de autoria do 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, que impõe a 
realização de exames médicos aos jogadores de 
futebol inscritos na Federação de Futebol do Espírito 
Santo visando a prevenção de doenças cardíacas, pela 
sua aprovação. (Muito bem!) (Pausa)  

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

 
A SRA. JANETE DE SÁ – Com o Relator. 
 
A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o Relator. 
 
O SR. RUDINHO DE SOUZA - Com o 

Relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator. 
 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr. 

Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade 
pela Comissão de Saúde.  

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra à Comissão de 
Desporto e Turismo, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GEOVANI SILVA) - Convoco os membros da 
Comissão de Desporto e Turismo, Srs. Deputados 
Délio Iglesias, Edson Vargas, Fátima Couzi e Marcos 
Gazzani. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Desporto e 
Turismo, relatamos o projeto pela sua aprovação até 
pelo fato do que vem acontecendo ultimamente. Todo 
mundo pensa que os atletas não têm problema de 
coração e às vezes não fazem exame. Isso é 
importante. Parabenizamos o Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira pela bela iniciativa.(Muito bem) 
(Pausa) 
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Em discussão o Parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator. 
  

O SR. EDSON VARGAS - Com o Relator. 
  

A SRA. FÁTIMA COUZI - Com o Relator. 
  

O SR. MARCOS GAZZANI - Com o 
Relator. 

 
O SR. GEOVANI SILVA - Sr. Presidente, 

a matéria foi aprovada por unanimidade pela 
Comissão de Desporto e Turismo. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Mariazinha 
Vellozo Lucas, César Colnago, José Esmeraldo, 
Marcelo Santos, Claudio Thiago e Helder Salomão. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
Projeto de Lei nº 343/2004, de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira, impõe a realização de 
exames médicos aos jogadores de futebol inscritos na 
Federação de Futebol do Espírito Santo, visando a 
prevenção de doenças cardíacas. 
 O nosso relato é pela aprovação da matéria, 
parabenizando o autor da matéria, Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira, pela apresentação deste projeto de lei 
que demonstra zelo, cuidado para prevenir situações 
como ocorreram recentemente em rede nacional. 
Parabéns, Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.(Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o Parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO 
LUCAS - Com o Relator. 
  

O SR. CÉSAR COLNAGO – Com o 
Relator. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
Relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
Relator. 
 
O SR. CLAUDIO THIAGO - Com o 
Relator. 
 
O SR. HELDER SALOMÃO - Com o 
Relator. 
 
O SR. EDSON VARGAS - Sr. Presidente, a 

matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Em discussão o Projeto de Lei nº 
343/2004. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 343/2004. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados.  
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do artigo 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei nº 346/2004. 

 
A SRA. BRICE BRAGATO - Sr. 

Presidente, requeiro a V.Exa. que essa matéria baixe 
de pauta nesta sessão e seja incluída na sessão da 
tarde, próximo da votação do Orçamento, no final da 
pauta, tendo em vista que o Artigo 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece que toda vez que 
o Governo conceder algum incentivo, benefício, 
alguma renúncia tributária deve demonstrar, sob a 
forma de números, o impacto dessas medidas no 
Orçamento, na Lei Orçamentária, e também deve 
mostrar formas de compensação que provem que a 
receita geral do Estado não será comprometida. 

Já havíamos conversado com o Secretário da 
Fazenda. Fizemos contatos agora, através dos Srs. 
Deputados Anselmo Tose e César Colnago, tanto com 
a Secretaria da Fazenda quanto com o Secretário de 
Governo, Sr. Neivaldo Bragato, pedindo que 
organizem o demonstrativo até o final da tarde e 
encaminhem para que a matéria seja votada. 

Não há nenhuma rebelião contra a matéria. O 
conteúdo parece ser importante do ponto de vista do 
Estado, mas entretanto nem o Governo pode mandar e 
nem a Assembléia deve votar uma matéria que traga 
essa repercussão. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei Complementar Federal nº 101, em seu artigo 14. 

Já contatamos. São os números que não 
acompanharam, que foram pedidos inclusive na mesa 
do Governador. Queremos votar a matéria, mas 
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devidamente instruída como determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

Presidente, pela ordem! É impossível atender à 
questão da Sra. Deputada Brice Bragato, porque 
ninguém sabe quais as empresas que vão aderir ao 
acordo. 

Isso é uma manobra. Essa votação já foi 
evitada nos dois dias anteriores para que essa matéria 
não seja votada. E os Deputados já se 
comprometeram inclusive no Orçamento com parte 
da possível arrecadação, que ocorrerá com esse 
projeto.  

A Sra. Deputada Brice Bragato não é autora 
da matéria. Então, solicito que V.Exa. submeta ao 
plenário para que essa matéria seja votada hoje.  
 A Sra. Deputada teve prazo suficiente para 
requerer essas informações e mesmo porquê para ela 
não alterar.  
 Solicitamos que V. Exª. submeta a matéria 
ao Plenário e cumpra o que foi acordado entre os 
Deputados desta Casa. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Sr. Deputado Euclério Sampaio, data 
vênia, como dizem os advogados, mas esta 
Presidência tem usado, nesses dois anos, o pará-
choque dos caminhões: “Na dúvida, não ultrapasse”.  
 Permanentemente tenho usado a prudência 
para que matérias de importância sejam votadas sem 
atropelos, sem problemas, sem dificuldades a 
posteriori. De tal forma que não vejo prejuízo de que 
a matéria seja baixada de pauta para juntada das 
informações previstas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e inclusão na Ordem do Dia da sessão ordinária 
das 15 horas.  
 É como decido.  
 Com base no art. 136, do Regimento Interno, 
a Presidência baixa de pauta o presente projeto para 
juntada de documentos. 
  

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº. 539/04. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  
 Em votação o Projeto de Lei nº. 539/04. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 

 

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

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, servidores da Casa, todos os 
servidores que nos assistem, profissionais de 
imprensa.  

Sr. Presidente, V. Exª. disse que há uma 
gestão democrática, mas requeremos a V. Exª. que 
colocasse em votação pelo plenário o requerimento da 
Deputada Brice Bragato e V. Exª. “empurrou goela a 
baixo” dos Deputados. Que democracia é essa? 

Sr. Presidente, os Deputados têm de ser 
respeitados. A vontade da Sra. Deputada Brice 
Bragato não pode prevalecer sobre todo mundo, não. 
Não é vontade da Lei, não! 

V. Exª. falou conosco, ontem. Tiraram, de 
primeira, de pauta. V. Exª. conversou conosco. 
Estamos mentindo, Sr. Presidente Claudio Vereza? 
V.Exª disse que esta matéria seria votada hoje pela 
manhã. Teve mais de uma semana para resolver isso.  

Aos que nos assistem, esse negócio de pára-
choque de caminhão tem diversas frases. O negócio é 
tumultuar e não respeitar a vontade .... porque V. Exª. 
não colocou em votação .  

Se tivesse democracia nesta Casa V. Exª. 
colocaria em votação pela maioria dos Srs. 
Deputados. V. Exª. quer empurrar a vontade da Sra. 
Deputada Brice Bragato pela “goela a baixo” dos Srs. 
Deputados. Não pode ser assim não, Sr. Presidente 
Claudio Vereza. V. Exª. vai querer destruir uma 
administração no último dia? 

Sr. Presidente, quem conversou com V. Exª 
fomos nós, não foi outro Deputado que nos passou o 
recado, não. Ontem, à tarde, fomos nós e V. Exª. 
assumiu o compromisso.  

Dissemos desde o início aos Srs. Deputados 
que estava havendo manobra do PT, disse aos Srs. 
Deputados Anselmo Tose, Paulo Foletto e Marcelo 
Santos, que estava havendo manobra em Plenário e 
que V. Exª. iria arranjar um jeitinho de não votar esta 
matéria.  

Pode ler o jornal, pode fazer descaso. V. Exª. 
tem de respeitar os Srs. Deputados. V. Exª. quer 
impingir a vontade do PT – empurrar “goela a 
baixo”? Tem que haver respeito com os deputados 
desta Casa. Empurraram a votação na segunda-feira, 
na terça-feira e hoje na quarta-feira, para foçar o 
Governo a não sei o quê. 
 Os deputados já se comprometeram com o 
orçamento, com o aumento da verba para reajuste. 
Temos certeza de que essa falta de respeito irá acabar. 
(Muito bem!) 
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A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, 
pela ordem! 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal. 
  

A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, 
requeiro a V.Exª a retirada de pauta do Projeto de Lei 
nº 229/2004 de nossa autoria, para juntada de 
documentos. 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Acatamos o pedido de V.Exª.  

Baixe de pauta o Projeto de Lei nº 229/2004. 
Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

250/2004. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA)- Está suspensa a sessão para que seja 
confeccionada a Ordem do Dia da próxima sessão 
extraordinária que será realizada dentro de alguns 
minutos. (Pausa). 
 Está suspensa a sessão. 
 

(A sessão é suspensa às 11h30min 
sendo reaberta às 11h33min). 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Está reaberta a sessão. 
 Esta Presidência indaga aos Srs. Deputados 
se há acordo para que seja realizada nova sessão 
extraordinária para votar matérias já publicadas. 
(Pausa). 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão convocando os Srs. Deputados para a 
próxima, extraordinária, às 11h45min, e para a qual 
designo: 
 
 EXPEDIENTE 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 

Discussão única na forma do artigo 223 do 
Regimento Interno dos projetos nºs 350/2004 e 40, 41 
e 42/2004.  

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

e cinco minutos. 
 

(*) O PARECER Nº 38 
 

RELATÓRIO 
 
Através da Mensagem nº 196/2004, de 30 de 
setembro de 2004, protocolada às 18 horas e 35 
minutos da mesma data, o Exmo. Sr. Governador do 
Estado, Paulo César Hartung Gomes, encaminhou à 
esta Casa o Projeto de Lei nº 245/04 - Orçamento do 
Estado do Espírito Santo para o exercício financeiro 
de 2005, em estrito cumprimento às normas 
Constitucionais e legais que regem a matéria. 
 
Uma vez protocolada, a Mensagem, com o respectivo 
Projeto de Lei, foi incluída para a leitura no 
expediente da Sessão Ordinária de 4 de outubro de 
2004, tendo sido publicada no Diário do Poder 
Legislativo, edição do dia 14 de outubro, e 
republicada na edição do dia 18 de outubro deste ano. 
Da publicação original ocorrida no dia 14 constam, 
além do texto da Mensagem e do Projeto de Lei, 6 
(seis) suplementos, numerados de I a VI, contendo: 
 
A – No suplemento I, a evolução da receita; 
B – No suplemento II, as despesas por órgãos e 
unidades orçamentárias, a conta de recursos de todas 
as fontes, dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem 
como do Ministério Público Estadual; 
C – No suplemento III, as despesas por órgãos e 
unidades orçamentárias, a conta de recursos de todas 
as fontes, do Poder Executivo; 
D – No suplemento IV, o orçamento de investimento; 
E – No suplemento V, a primeira parte do QDD – 
Quadro Demonstrativo de Despesas; 
F – No suplemento VI, a segunda parte do QDD – 
Quadro Demonstrativo de Despesas. 
 
Uma vez publicada no Diário do Poder Legislativo, a 
matéria foi encaminhada à apreciação desta Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, tendo sido recebida no 
dia 19 de outubro de 2004, e lida no expediente da 
trigésima oitava Reunião Extraordinária, ocorrida às 
17 horas e 10 minutos da mesma data, ocasião em que 
este Deputado, no uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, avocou para si a 
relatoria do Projeto. 
 
É o relatório. 
 

 
PARECER 

 
I 
 

CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 
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Ao proceder à criteriosa análise do Projeto de Lei nº 
245/2004, o Poder Legislativo do Estado do Espírito 
Santo dá continuidade ao processo de estabilidade e 
fortalecimento institucional, exercendo na plenitude, 
com a devida responsabilidade pública e com 
aprofundada visão de Estado e dos interesses coletivos, 
as prerrogativas que lhes foram conferidas pela 
Constituição Estadual promulgada em 1989. Esta, 
incorporando princípio inscrito na Carta Federal de 
1988, instituiu, de forma inédita na história brasileira e 
capixaba, um conjunto de prerrogativas que garantem 
ao Poder Legislativo meios para transcender o campo 
restrito de competências em que fora mantido por força 
de uma concepção de Estado pautada na hipertrofia do 
Executivo. Esta concepção, no caso das matérias 
orçamentárias, circunscrevia as prerrogativas do 
Legislativo ao campo da análise e referendo das 
mesmas. À época competia ao Poder Legislativo, tão 
somente, analisar e votar, aprovando ou rejeitando na 
totalidade, os Projetos Orçamentários. A Constituição 
vedava  quaisquer possibilidades do Legislativo 
acrescentar algum tipo de emenda que  aprimorasse os 
textos dos Projetos ou que pudesse expressar o 
atendimento das reivindicações legítimas da sociedade 
apresentadas ao legislador.  
 

Essa concepção de Estado e de seus Poderes, oriunda 
da Colônia, consagrada pelo Império e mantida pela 
República, que lhe preservou o essencial, foi alterada 
de forma radical pela Constituição de 1988, que impôs 
uma ruptura em todo esse processo. Esta é a primeira 
Constituição brasileira que incorpora como elementos 
fundantes da nação os conceitos e as concepções de 
cidadania plena, de participação popular, de 
fortalecimento e equilíbrio das instituições 
republicanas,  de direitos sociais e de construção de 
uma democracia efetiva. 
 
O ano de 1808 representa a inserção do orçamento 
público na agenda nacional. Daí advém o início das 
mudanças profundas na organização social, política e 
administrativa do Brasil. A transferência da Corte 
portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, mais que 
um episódio de mudança geográfica temporária e 
emergencial da sede do poder metropolitano, trouxe 
embutido o projeto de inversão do eixo de poder do 
centenário império colonial português. À época, 
Portugal sofria a lenta e constante degradação de seu 
poder colonial, surgido na primeira metade do século 
XV. Ainda que extenso, englobando áreas de África, 
América e Ásia, o império português, em princípios 
do século XIX, longe estava do esplendor desfrutado 
nos anos quatrocentos e quinhentos. A emergência de 
outras potências coloniais e a progressiva 
dependência econômica e política do Estado 
português em relação à Inglaterra, que então emergia 
como o grande império mundial, “onde o sol nunca se 
punha”, ofuscava o outrora rico e influente império 

lusitano. O ouro do Brasil, cuja exploração intensa se 
consagrou ao longo do século XVIII, aliado à 
exploração das outras riquezas naturais das terras 
brasileiras, transformava a colônia americana na jóia 
do império decadente. Ao lado disto, a localização 
geográfica do Brasil permitia que este fosse um pólo 
de ligação entre a Europa e as demais possessões 
coloniais lusitanas espalhadas por outros três 
continentes. Transferir a sede do Império de Lisboa 
para o Rio de Janeiro, mais do que uma atabalhoada 
fuga das forças napoleônicas que invadiam e 
dominavam a Península Ibérica na primeira década do 
século XIX, foi a consagração de uma visão de 
Estado Imperial, de defesa dos territórios e de 
manutenção do poder metropolitano, ainda que isto 
contrariasse interesses mercantis e financeiros 
situados na Europa. 
 

A transferência da sede implicava, sem dúvida, na 
reorganização social, política e administrativa do 
território brasileiro que, de imediato, perde sua 
condição subalterna de área colonial, sendo elevado à 
condição de território integrante de um reino unido a 
Portugal e ao Algarve. Essa mudança de estatuto 
jurídico implicava, como de fato, na estruturação de 
um conjunto de instituições que dessem ao território, 
de direito e de fato, condições para usufruir de seu 
novo estatuto. Daí a criação de bancos, do 
reconhecimento de autonomia política e 
administrativa, da estruturação dos serviços públicos 
e da extinção do pacto colonial, permitindo-se o 
comércio direto com os centros consumidores, entre 
outras medidas de caráter prático para a criação de 
um Estado, erigido sob os escombros e a partir da 
herança de uma tradição colonial mercantilista. Daí, 
também, e é o que nos interessa de forma especial 
neste Relatório, a criação do Orçamento Púbico no 
Brasil, visto que até aquele ano este era o de Portugal, 
aplicável às suas colônias. Era toda uma estrutura 
que, montada desde 1500, precisava ser alterada, 
lançando, no período que vai de 1808 a 1822, as 
bases do que viria a ser o Estado brasileiro 
independente – um ente fundado em bases políticas e 
sociais arcaicas, altamente dependente da economia 
de base escravista e da monocultura, arquiteto de uma 
estrutura política atomizada e bipolar, subordinada 
aos interesses políticos centrais numa escala 
rigidamente hierárquica, refratário às transformações 
sociais e distante dos interesses públicos. 
 
A independência política brasileira, consumada em 
setembro de 1822, consagra esse modelo de Estado e 
de instituições. O interesse público confunde-se, de 
forma proposital, com o dos grupos econômicos 
ligados às oligarquias provinciais, à monocultura, ao 
comércio e ao escravismo. Daí sua marcante 
característica elitista, distante dos anseios populares e 
da indução de um projeto de desenvolvimento 
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nacional, que contemplasse a maioria da população e 
a introdução das tecnologias advindas da segunda 
revolução industrial.  
 
Apesar de seu caráter elitista, e de suas concepções 
políticas, econômicas e sociais arcaicas, o Estado 
brasileiro independente nasce sob a égide de regime 
político monárquico-constitucional, espelhando-se 
nos Estados europeus de então. Daí as eleições, o 
Parlamento, os governos, e os projetos para o país, 
tudo a partir dos paradigmas elitistas e arcaicos. 
 
A Constituição Imperial de 1824 avança na criação de 
exigências para elaboração de orçamentos formais 
por parte das instituições públicas. A Carta de 1824 
distribuía as competências dos poderes em matéria 
tributária e orçamentária, da seguinte forma: 
a) à Monarquia, Poder Executivo, competia a 
elaboração da proposta orçamentária; 
b) à Assembléia Geral (Câmara dos Deputados e 
Senado) a aprovação da lei orçamentária; e 
c) à Câmara dos Deputados a iniciativa das leis sobre 
impostos.  
 
O primeiro orçamento do Estado brasileiro 
independente foi o aprovado pelo Decreto Legislativo 
de 15 de dezembro de 1830, que fixava a despesa e 
orçava a receita das Províncias para o exercício 
financeiro compreendido entre 1º de julho de 1831 a 
30 de junho de 1832.  
 
Com o advento do regime republicano em 1889, 
ocorre uma alteração na Lei Maior, no sentido de 
adequá-la às novas forças hegemônicas que, de resto, 
mantinham sólidos laços com o sistema anterior, mas 
lutavam por maior autonomia. Disto resultou um 
Executivo hipertrofiado, que convivia com um 
Legislativo possuidor de uma aparente autonomia, 
que se desfazia em razão da forte dependência deste 
em relação àquele. 
 
Neste sentido, em que pese o fato do artigo 34, 
parágrafo 1º da Constituição de 1891, ressaltar que 
competia privativamente ao Congresso Nacional 
“orçar receita, fixar a despesa federal anualmente e 
tomar as contas da receita e despesa de cada 
exercício financeiro”, era por influência das 
oligarquias políticas estaduais, que controlavam a 
vida política e os Poderes Públicos, que, de fato, se 
construía o orçamento. As prerrogativas do 
Legislativo, ainda que fixadas constitucionalmente, 
eram reduzidas em razão do jogo político e da 
ausência de mecanismos efetivos de participação e de 
pressão popular. 
 
A Constituição de 1934, caudatária dos movimentos 
revolucionários da década de 1920, de 1930 e de 
1932 propunha-se a sepultar o modelo político 

oligárquico, transfere a competência da elaboração da 
proposta orçamentária ao Presidente da República. O 
Legislativo encarregava-se da votação do orçamento 
e do julgamento das contas do Presidente, contando 
com o auxílio do Tribunal de Contas.  
 
A ditadura do Estado Novo, que estendeu–se de 1937 
a 1945, fecha o Legislativo e institui o Executivo 
como o único Poder da República, suprimindo, 
também, a autonomia dos Estados. Neste sentido, o 
orçamento era elaborado e aprovado pelo próprio 
Executivo, que prescindia, pelo seu caráter ditatorial, 
de mecanismos de controle e de fóruns de discussão e 
aprovação de suas iniciativas. 
 
A redemocratização de 1945, por suas características 
liberais, revoga as estruturas autoritárias do Estado 
Novo, recriando o Legislativo e o Judiciário, 
restituindo a teoria tridimensional dos poderes - 
Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e 
harmônicos, conforme a tese de Montesquieu. Isto 
resultou, necessariamente, em um novo 
reordenamento constitucional, o quarto do regime 
republicano iniciado em 1889. Esta nova ordem 
deveria revogar as instituições e os mecanismos 
autoritários do período anterior, inserindo o Brasil no 
contexto das nações de economia capitalista e de 
regime político liberal, tese cara ao período pós-1945, 
e que daria fôlego aos conflitos que caracterizamos 
como Guerra Fria. A Constituição Federal 
promulgada em 1946, no que tange à matéria 
orçamentária, reinstala o modelo surgido em 1934 e 
que vigorou até o advento do Estado Novo, em 1937. 
Desta forma, o Executivo elaborava o Projeto de Lei  
e o encaminhava para a discussão e votação pelo 
Legislativo. 
 
Este foi, também, o modelo adotado  pelo regime 
militar entre 1964 e 1985. A Constituição Federal de 
1967, com as alterações introduzidas pela Emenda de 
1969, potencializou um Estado central forte e cada vez 
mais hipertrofiado, como desejavam os militares desde 
a década de 20 do século passado. Este Estado Federal 
conviveu com entes estaduais e municipais carentes de 
verdadeira autonomia política e administrativa, reféns 
de um modelo concentrador de poderes na União, que 
valia - se de mecanismos de retenção das receitas para 
a dominação política e a domesticação dos grupos 
políticos estaduais.  
 

Os Constituintes federais de 1988 e os estaduais de 
1989, de fato, promoveram uma profunda 
transformação dos paradigmas institucionais do Estado 
brasileiro, resultante de um longo processo de lutas e 
de mobilizações dos mais diversos setores sociais, 
objetivando o aprofundamento do processo de 
construção de uma sociedade justa e democrática, de 
vigorosas instituições republicanas, realmente 
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inseridas como atores políticos de significativa 
importância no processo histórico brasileiro. No final 
dos anos 80 do século XX o Brasil, redemocratizado, 
assumiu a tarefa de repensar-se, de criar-se enquanto 
um espaço nacional democrático e aberto às aspirações 
e participação popular, sepultando a herança do 
período militar e do caráter elitista e arcaico de suas 
instituições. Daí a opção dos Constituintes por um 
texto amplo, detalhista e fundador de uma nova nação 
que então nos impunha a mais bela e criativa utopia. 
 
Sendo assim, ao instituir as prerrogativas do 
Legislativo de modificação e aprimoramento das 
matérias orçamentárias, Constituição reconhece e 
afirma a importância deste Poder na definição dos 
rumos e dos interessas da União, dos Estados e dos 
Municípios, objetivando o desenvolvimento político, 
econômico e social. Ao mesmo tempo, a Constituição 
reconhece a competência e o campo de prerrogativas 
do Executivo, reservando-lhe a iniciativa dos Projetos 
e vedando ao Legislativo propor matérias que 
interfiram no campo das receitas e despesas. Este é o 
equilíbrio de forças que emergiu do histórico processo 
de elaboração das Constituições Federal, em 1988, e 
do Estado, em 1989.  
 

O que estamos vivenciando desde 1988, com relação 
às matérias orçamentárias, é fruto da construção 
dialética de um modelo de participação e de inserção 
efetivas do Poder Legislativo na vida nacional. Por ser 
dialética, trata-se de uma construção não linear, erigida 
das contradições e dos embates políticos e das idéias, 
que resultam na hegemonia das  concepções dos 
múltiplos grupos ideológicos que formam a sociedade 
brasileira. 
 

Sendo assim, episódios como o ocorrido na primeira 
metade dos anos de 1990, quando grave se abateu 
sobre a  Comissão Mista de Orçamento do Congresso 
Nacional, resultando no chamado “escândalo dos 
anões”, levando à cassação e renúncia de diversos 
Deputados Federais, são parte de todo um processo de 
aprendizagem política e de construção de um 
Legislativo forte, responsável e atuante. Em razão 
desse episódio, foi possível a criação de um conjunto 
de mecanismos de controle interno no âmbito do 
Parlamento, de responsabilidade política dos agentes 
públicos, que passaram a compreender a extensão de 
seu trabalho e o significado de suas ações perante o 
ordenamento jurídico vigente.  
 
Tais mecanismos ressaltam, bem como, a importância 
do exercício da fiscalização dos demais Poderes pelo 
Legislativo, prerrogativa inserida nos textos 
constitucionais de 1988 e de 1989. O Legislativo 
brasileiro é desafiado a valer-se de suas prerrogativas 
constitucionais na plenitude das mesmas. Esta a forma 
que em países como os Estados Unidos da América, o 
Reino Unido, a França, a Itália, a Alemanha, a 

Espanha e Portugal, entre outras nações, o Legislativo 
se fortaleceu, superando os modelos ultrapassados que 
insistem em circunscrever-lhe no âmbito de uma casa 
produtora de normas constitucionais e legais.  
Em sua origem moderna, de matriz européia ocidental, 
o Parlamento surgiu como órgão de controle do poder 
absoluto dos monarcas, sendo a Constituição e as leis 
os instrumentos pactuados para a instituição de 
direitos, deveres e controle dos atos praticados pelo 
agentes políticos. O Estado Moderno no ocidente foi 
construído, a partir do século XII, a partir dos 
pressupostos do controle do absolutismo real, da 
abertura à participação dos grupos sociais detentores 
dos meios de produção, a burguesia, da separação dos 
interesses do Estado civil da religião, da afirmação de 
um Estado Nacional e da criação de Câmaras de 
Representantes compostas por integrantes de grupos 
sociais, numa escala progressiva de inclusão dos novos 
grupos, o que constitui a  origem do Parlamento atual. 
Desde o seu surgimento nos primórdios da era 
moderna, o Parlamento ocidental caracteriza-se pelo 
conflito de idéias e de concepções, pela disputa de 
hegemonia pelos diversos grupos e classes sociais e 
por um constante e incessante processo histórico de 
criação, afirmação e vivência de suas prerrogativas. 
Estas não derivam do direito natural, mas do processo 
histórico objetivo. Neste sentido, prerrogativas e 
competências deste ou daquele Poder do Estado 
surgem e se manifestam em razão do processo 
histórico, dos conflitos e do poder de pressão deste ou 
daquele grupo ou classe, desta ou daquela concepção 
político-ideológica.  

II 
 

AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS PARADIGMAS DO 

PODER LEGISLATIVO – O CASO DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Como parte desse processo de aprendizagem e de 
construção política, e em atendimento ao crescente 
interesse de participação da sociedade civil no 
processo legislativo, cito as iniciativas desta Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, em democratizar o 
processo de tramitação das matérias orçamentárias. 
Em 2003, quando da tramitação do Projeto de Lei do 
Plano Plurianual de Aplicações 2003 a 2007, esta 
Comissão realizou, por iniciativa deste Deputado, 
Audiências Públicas em todas as doze microrregiões 
do Estado. Com o sucesso alcançado, e atendendo aos 
legítimos anseios da população do nosso Estado em 
participar com suas idéias e sugestões do processo 
legislativo, apresentei o Projeto que resultou na 
Resolução nº 2.142/2003, que incluiu no Regimento 
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Interno desta Casa os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 
235. Tais dispositivos inscrevem na norma regimental, 
em caráter obrigatório, o instituto da participação 
popular na tramitação das matérias orçamentárias, a 
realizar-se através das Audiências Públicas no 
conjunto das microrregiões do Estado, e, também, com 
as entidades da sociedade civil. Esta é uma forma 
dinâmica e democrática de construirmos, a partir das 
experiências históricas acumuladas, o conjunto de 
normas  legais de nossa sociedade. Esta é a forma de 
sermos, de fato, agentes construtores da nossa história.  
O acúmulo dessas experiências históricas permitiu que 
esta Comissão, de forma pioneira e vitoriosa, 
desenvolvesse, a partir deste ano, um conjunto de 
iniciativas voltadas para o fortalecimento do princípio 
da participação popular na tramitação dos Projetos de 
Lei do PPA e do Orçamento. Isto, de fato, contribui 
para o fortalecimento da cidadania, para a construção 
de bases institucionais democráticas e para a afirmação 
do Poder Legislativo como agente histórico de 
importância singular na vida da sociedade, 
contribuindo para o fomento de laços de representação 
e de legitimidade efetivos e perenes, erigindo os  
paradigmas do Parlamento Legislativo republicano e 
democrático. 
 Se hoje avançamos na construção desses 
paradigmas, há que se resgatar na história os 
significados da matéria orçamentária, desde sempre 
algo bem mais complexo que uma simples lei que 
estabelece receitas e fixa despesas para um 
determinado exercício financeiro. Desde sempre o 
orçamento expressa, de fato, os interesses e os 
propósitos políticos e administrativos do Estado, o que 
chamaríamos de planejamento. 

Neste sentido, as Audiências Públicas da 
Comissão de Finanças, realizadas em absoluta 
observância dos princípios contidos nos parágrafos 3º, 
4º e 5º do artigo 235 do Regimento Interno da 
Assembléia, obedeceram ao seguinte calendário: 

 

 Dia 5 de novembro de 2004: 
Realizada no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, 
envolvendo as microrregiões Pólo Cachoeiro, 
Caparão e Metrópole Expandida Sul, compostas 
pelos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, 
Vargem Alta, Castelo, Jerônimo Monteiro, Muqui, 
Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Apiacá, Bom 
Jesus do Norte, São José do Calçado, Rio Novo do 
Sul, Presidente Kennedy, Alegre, Dores do Rio 
Preto, Ibitirama, Divino São Lourenço, Guaçuí, 
Muniz Freire, Iúna, Irupi, Ibatiba, Anchieta, 
Piúma, Iconha, Itapemirim, Alfredo Chaves e 
Marataízes. Ao todo, 27 Municípios; 
 

 Dia 6 de novembro de 2004: 
Realizada no auditório da Escola Cenecista de 
Domingos Martins, envolvendo as microrregiões 
Central Serrana e Sudoeste Serrana, compostas 
pelos Municípios de Domingos Martins, Santa 

Leopoldina, Santa Maria Jetibá, Santa Tereza, São 
Roque do Canaã, Itaguaçú, Itarana, Afonso 
Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Marechal 
Floriano, Conceição do Castelo, Brejetuba e 
Laranja da Terra. Ao todo, 13 Municípios; 
 
 

 Dia 8 de novembro de 2004: 
Realizada no Plenário “Dirceu Cardoso”, 
localizado neste Palácio Domingos Martins, 
envolvendo organizações não-governamentais e a 
região metropolitana da Grande Vitória, composta 
pelos Municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, 
Cariacica, Serra, Guarapari e Fundão. Ao todo, 7 
Municípios; 
 

 Dia 11 de novembro de 2004: 
Realizada no auditório da Unimed de Colatina, 
envolvendo as microrregiões Pólo Colatina, 
Noroeste I e Noroeste II, composta pelos 
Municípios de Colatina, Marilândia, Baixo 
Guandu, Pancas, Alto Rio Novo, Governador 
Lindenberg, Vila Pavão, Barra de São Francisco, 
Água Doce do Norte, Mantenópolis, Ecoporanga, 
Nova Venécia, Boa Esperança, São Gabriel da 
Palha, Águia Branca, São Domingos do Norte e 
Vila Valério. Ao todo, 17 Municípios; 
 

 Dia 12 de novembro de 2004: 
Realizada no auditório do Serviço Autônomo de 
Águas e Esgoto de São Mateus/SAEE, envolvendo 
as microrregiões Litoral Norte e Extremo Norte, 
compostas pelos Municípios de São Mateus, 
Jaguaré, Conceição da Barra, Pedro Canário, 
Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo. Ao 
todo, 8 Municípios; 
 

 Dia 13 de novembro de 2004: 
Realizada no Plenário da Câmara Municipal de 
Linhares, envolvendo a microrregião Pólo 
Linhares, composta pelos Municípios de Linhares, 
Ibiraçú, João Neiva, Aracruz, Rio Bananal e 
Sooretama. Ao todo, 6 Municípios.  
 

Cabe registrar que o sucesso dessas Audiências foi 
resultado de um esforço da Presidência desta 
Comissão, da Mesa Diretora e da ação conjunta das 
equipes técnicas da Secretaria Geral da Mesa, da 
Direção Geral da Secretaria, da Comissão de Finanças, 
da Direção das Comissões Permanentes e Temporárias, 
da Coordenação Legislativa do Cerimonial, da 
Coordenação Legislativa da Televisão, da 
Coordenação Legislativa de Comunicação Social, da 
Casa dos Municípios, do setor de som da Direção 
Legislativa do Processo Legislativo, do serviço de 
transporte da Subdireção Geral da Secretaria e da 
Comissão Permanente de Licitação . 
 
A seguir, passo a relatar, de forma sucinta, os 
resultados das propostas apresentadas nas Audiências 
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Públicas realizadas. Delas participaram, em diferentes 
momentos, o Sr. Deputado Edson Vargas, o Sr. 
Deputado Cláudio Vereza, o Sr. Carlos Castiglione, o 
Sr. Deputado Paulo Foletto, a Sra. Deputada Fátima 
Couzi e o Sr. Deputado Cláudio Thiago. 
 
Atendendo ao convite desta Comissão, dezenas de 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e lideranças 
sociais participaram das Audiências, discutindo o 
Projeto e apresentando propostas voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado e de 
seus Municípios. Cumpre registrar as contribuições 
apresentadas pelo Sr. José Chierici Filho, Prefeito 
Municipal de Apiacá; pelo Sr. Ary de Oliveira Porto, 
Presidente da Associação Rural das Comunidades 
Unidas do Distrito de Pacotuba, Município de 
Cachoeiro de Itapemirim; pelo Sr. Atílio Travaglia, 
Vice-Prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim; pelo 
Sr. Odilon R. David Bastos , dentista residente em 
Cachoeiro de Itapemirim; pelo Sr. Roberto Valadão, 
Prefeito Municipal eleito de Cachoeiro de Itapemrim; 
pelo Sr. Valdir R. Franco, funcionário público, 
residente em Cachoeiro de Itapemirim; pela Sra. 
Flávia R. Cysne, Prefeita eleita do Município de 
Mimoso do Sul; pelo Sr. Carlos H. D. Luparelli, 
Vereador de Muqui; pelo Sr. José Paulo Viçosi, o Frei 
Paulão, Prefeito reeleito de Muqui; pelo Sr. Ronie V. 
Nert, Vereador de Muqui; pelo Sr. Valter Fraga 
Dantas, Vereador de Muqui; pelo Sr. Daniel Vantil, 
empresário do Município de Presidente Kennedy; 
pelo Sr. Estevam Antônio Fiório, Prefeito eleito do 
Município de Rio Novo do Sul; pelo Dr. Eduardo S. 
Campos, Presidente da Casa de Caridade São José, de 
Rio Novo do Sul; pelo Sr. Eduardo Nirrô, 
representando o Prefeito eleito do Município de São 
Lourenço; pelo Sr. Edson D. Teixeira, Prefeito do 
Município de Divino São Lourenço; pelo Sr. Luciano 
M. Machado, Prefeito reeleito do Município de 
Guaçuí; pelo Sr. Ezanilton Delson, Prefeito do 
Município de Muniz Freire; pelo Sr.   Alcemar L. 
Pimentel, Prefeito do Município de São José do 
Calçado; pelo Sr. Fernando Videira   Lafayette, 
Prefeito eleito do Município   de Alfredo Chaves; 
pela Sra. Dilcéa M Oliveira, Vereadora e   Presidente 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara 
Municipal de Marataízes; pela Sra. Maria P. Moraes, 
Presidente da APAE de   Marataízes; pelo   Sr. Valter 
Potratz, Prefeito eleito  do Município de  Piúma; pelo 
Sr. Charles Jean Lopes Justino, Presidente da 
Associação Projeto Amor  a Vida de Cariacica; Sr. 
Gerson Correa de Jesus, técnico em mecânica e 
transporte, residente no   Município  de Serra; pelo 
Sr. José Luís de O Silva, Vereador e  Vice-prefeito 
eleito do Município de Viana; pelo Sr.   Carlos 
Roberto da Silva, Presidente da Associação 
dePrevenção e Assistência aos   Dependentes de 
Drogas / APADD do Município de Vila Velha; 

peloSr. Luís Carlos Santana Coutinho, servidor 
público estadual;pela Sra. Rute Miranda Mello,  
Professora; pela Sra. Thereza de J. Martins Cerqueira, 
Presidente da Associação Beneficente Pró - Matre de 
Vitória (ABPMV); pelo Sr. Marcos dos Santos, 
Professor; pelo Sr. Antônio R. Santana, 1º Tesoureiro 
da Associação dos Escrivães de Polícia; pelo SR. 
Haylson de Oliveira, Presidente do 
SINDIPÚBLICOS; pelo Sr. Júnior Fialho, Presidente 
da Associação de Investigadores de Polícia; pelo Sr. 
Valentin A. Marinato, Professor do MEPES; pela Sra. 
Elvira de Mello  da Silva, Vereadora do Município de 
Alto Rio Novo;  pelo Sr. João Guerino Balestrassi, 
PrefeitoMunicipal de Colatina; pelo Sr. Jonas Cogo, 
Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de 
Colatina;  pela Sra. Nelcy Rodrigues   Arandt,  
representando um conjunto de Professoras do 
Município de Colatina; pelo Sr. Sebastião Lopes 
Mafarte, Vereador; pelo Sr. Silvano José Don Doni, 
Vereador eleito do Município de Marilândia; pelo Sr. 
José Francisco Costa, Vereador eleito do Município 
de Ecoporanga; pelo Sr. Naldir José Pereira , 
Vereador do Município de Ecoporanga; pelo Sr. 
Pedro Costa Filho, Professor e Prefeito eleito do 
Município de  Ecoporanga; pelo Sr. Valter Alves, 
membro do Conselho Tutelar de Ecoporanga; pelo Sr. 
Walter De Prá, Prefeito eleito do Muncípio de Nova 
Venécia; pela Sra. Aline A Castro Binda, Engenheira, 
residente no Município de São Gabriel da Palha; pelo 
Sr. Carlos Magno Canal, agricultor; pelo Sr. Ivão 
Sartori, Vereador do Município de São Gabriel da 
Palha; pelo Sr. David Mozozen Pires Ramos, 
Vereador do Município de Vila Valério; pelo Sr. 
Edecir Felipe, Prefeito eleito; pelo Sr. Nivaldo Farias, 
Vereador; pelo Sr. Albino Machado Dias, Vereador 
do Município de Conceição da Barra; pelo Sr. Manoel 
Pereira da Fonseca, Prefeito eleito do Município de 
Conceição da Barra; pelo Sr. Gildevan Alves 
Fernandes, Prefeito do Município de Pinheiros; pelo 
Sr. Jackson José Kretli, advogado, residente no 
Município de Monte Belo; pelo   Sr. Jaime  Santos  
O. Júnior, advogado; pelo Sr.  Cláudio  Spinassé, 
Presidente Câmara, Pólo Linhares Município de 
Aracruz; Sr.Cláudio Spinassé, Vereador e  Presidente 
da Câmara  Municipal de Linhares; pela Sra. Angela 
Maria Tércio, administradora, residente no Município 
de Linhares; pela Sra. Edinalva M. Lira Bastos, 
costureira, residente no Município de Linhares; pela 
Sra. Elizangela F. Pessanha, agricultora; pela Sra. 
Geiza Pinheiro,   Diretora do  Sindisaúde; pelo Sr. 
José Carlos Elias, Prefeito eleito do Município de 
Linhares; pela Sra. Lúcia MariaCardoso Deoclécio, 
Professora; pelo Sr. Paulo Roberto Ferreira, vice-
prefeito de São Mateus, pela Sra. Luzia  Paranhos  
Monteiro, técnico em agropecuária; pelo Sr. Paulo L. 
Ribeiro,auxiliar  administrativo; pelo Sr. Robson 
Cardoso, membro da Guarda Municipal do Município 
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de Linhares; pelo Sr. Robson Cardoso, membro da 
Guarda Municipal do Município de Rio Bananal; pelo 
Sr. Felismino Ardizzon, Prefeito; pelo Sr. Ademar 
Devéns, Prefeito eleito do Município de Aracruz; 
pelo Sr. Luiz Carlos Peruchi, Prefeito eleito do 
Município de João Neiva; pela Sra. Aldenir Siqueira, 
Vereadora do Município de Sooretama; e pelo Sr. 
Esmael Loureiro, Prefeito eleito do Município de 
Sooretama. 

 
III 

 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O 

CONTEXTO POLÍTICO-SÓCIO-ECONÔMICO 
NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

 
Temos assistidos nos últimos tempos o aguçamento 
da visão crítica que a sociedade capixaba endereça ao 
Poder Legislativo. 

 
É uma característica positiva, sábia e que não deixa 
de ter a sua importância, pois indica a vigilância que a 
comunidade exerce sobre a Assembléia e sobre o 
conjunto de representantes eleitos. 
 
A onda crescente de crítica correspondeu a momentos 
de frustrações, incertezas e de degenerescência moral 
que tomou conta do Legislativo em nosso Estado, no 
período anterior a essa legislatura. Em nome de uma 
pretensa governabilidade, interesses escusos operados 
por determinados grupos políticos, econômicos e 
sociais criaram uma situação de ingovernabilidade e 
de anomia jamais vista na história Espírito-santense. 
 
A superação dos problemas vivenciados 
anteriormente nesta Casa de Leis, que a lançaram nas 
páginas policiais, requerem de todos nós, atores 
políticos compromissados com o povo, atuação 
coerente, consciente e deliberada no sentido de 
revitalizar e reforçar o legislativo, adotando 
princípios e medidas com intuito de explorar as 
alternativas e possibilidades, dadas por este Poder, 
símbolo maior do processo político democrático. 
 
A tarefa, que ainda se impõe, de colocar este Poder 
em seu trilho correto, assegurando a consolidação da 
democracia, a participação popular e a garantia do 
desenvolvimento político e sócio econômico, é dever 
de todos nós. Isso não se faz com arroubos 
desmoralizantes, nem fortalecendo uma cultura 
política cínica, mas em um trabalho incansável, 
sustentando e aprofundando o requisito maior dos 
democratas, isto é, o public spirit. 
 
Sou testemunho do esforço de meus pares e dou 
minha modesta contribuição para que possamos 
passar as futuras gerações os ideais mais nobres 

estabelecidos pela humanidade, o progresso, a 
solidariedade e a paz. 
 
Assim sendo senhores e senhoras, é que 
inegavelmente nesses dois primeiros anos da atual 
legislatura tentamos pelos meios adequados, com os 
instrumentos que dispomos, enxergar além da 
conjuntura, preocupados em ajustar as estruturas, 
traduzindo em dias melhores para todos os cidadãos, 
dando ênfase nos laços da comunidade, a crença nos 
partidos políticos e  sempre aberto ao diálogo. 
 
Podemos afirmar, sem medo de cometer algum 
deslize, que vamos entregar à nossa gente uma peça 
orçamentária das mais avançadas das últimas 
décadas. 
 
Desejo ressaltar que a elaboração deste orçamento, 
com os avanços aqui contidos, teve como parâmetro o 
Plano Plurianual 2003/2007. A confecção do PPA 
teve como principio norteador, ditado por nossa 
Assembléia, a participação popular. Foram 16 
audiências públicas em 2003, num clima de muita 
maturidade. 
 
Nelas foram geradas setecentas e sessenta e uma 
sugestões, abraçadas por todos nós Deputados e 
Deputadas, quando teve boa parte acatadas por nós, e 
das emendas de cada um dos parlamentares, 
introduzindo programas e ações criativas e 
inovadoras, que não constavam do projeto original, é 
que foi dada a contribuição decisiva na construção da 
proposta progressista aqui ora discutida. 
 
As audiência públicas constituem importante 
instrumento de participação das comunidades, dos 
cidadãos na discussão e identificação de suas 
demandas. Obriga e facilita a parceria entre os 
Poderes.  
 
Utilizamos muito esse instrumento. Esperamos 
aperfeiçoá-lo ainda mais. Sobretudo agora que 
compreendemos a dimensão que a sociedade pode 
oferecer a definição das demandas municipais e 
regionais. 
 
Inegavelmente, o processo participativo em nosso 
estado está em evolução. Com o passar do tempo, 
aprendendo com os erros e acertos, é que ajudaremos 
as novas gerações a compreender a importância de 
fazer uso das diversas instâncias de participação. 
 
Não estamos cumprindo nada além de nosso dever, 
pois  

 
“as democracias reservam ao Poder 
Legislativo papel da maior relevância na 
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defesa dos interesses da sociedade, já que 
ele é o representante do povo na divisão 
tripartite do poder”. (grifo nosso) 
 

Trata-se, então, de transformar nosso Legislativo em 
um fórum cada vez mais permanente de debate das 
questões mais sentidas e vivenciadas pelo nosso 
povo. 
 
Das três funções reservadas ao Legislativo, 
desempenhamos bem a de legislar, quando 
apresentamos proposições e aprovamos matérias que 
foram primordiais na busca da reestruturação do 
Estado. A representativa, através das audiências 
públicas e da abertura desta Casa de Leis à 
participação do povo. Resta-nos, no entanto, evidar 
esforços nos dois anos vindouros  na estruturação e 
capacitação da área de fiscalização e controle. 
 

Ao ser eleito pelos colegas para presidir a 
Comissão de Finanças, tinha plena 
consciência do valor expressivo desta 
posição na hierarquia de postos no âmbito 
do Poder Legislativo. Recaia sobre meus 
ombros uma responsabilidade enorme. 
Principalmente porque naquele momento 
o estado passava por momentos difíceis. 
Confesso que não me abalei devido a 
minha fé em Deus, a minha família, aos 
gestos solidários e fraternos de todos os 
nobres Deputados e Deputadas, ao corpo 
de funcionários deste Poder, 
especialmente àqueles com os quais 
estabeleci contatos mais direto, que são os 
servidores da Comissão. Na verdade me 
escorei em ombros de gigantes. (grifo 
nosso) 

 
Sabia que vivenciaria um momento impar na minha 
vida, quanto à questão da aprendizagem. Meu senso 
crítico agiu no sentido de buscar assegurar políticas 
públicas que garantissem melhorias significativas na 
vida de nosso povo. Constituí como norma moral 
básica a humildade e o trabalho coletivo.  
 
Pautei minha tarefa estabelecendo a possibilidade de 
aprimorar a capacidade do processo democrático, 
produzir decisões coletivas, na transparência de todos 
os meus atos e postulando jamais renunciar aos 
imperativos da ética. 
Para mim, Senhores Deputados e Senhores 
Deputadas, o valor da democracia está em contribuir 
na promoção da justiça social.  
 

“Se queremos que nossa sociedade seja 
justa, é preciso que seus arranjos 
institucionais básicos, políticos e sócio-

econômicos, possam ser justificados a 
todos, em particular  àqueles que mais 
razões teriam para rejeitá-los, isto é, os 
que se encontram na posição social 
mínima sob esses arranjos”. (grifo nosso) 

 
Daí ser relevante assegurar oportunidades eqüitativas 
de participação política e da influência sobre os 
resultados do processo democrático. 
 

Acredito na força do debate público, na 
imprensa, nas entidades organizadas 
populares e no diálogo. (grifo nosso) 

 
Caminhamos, ao entabular entendimento sobre as 
emendas parlamentares ou populares, por um 
processo de intensa negociação, marca fundamental 
de administrações democráticas, tendo como 
ensinamento as palavras de Friedmann:  
 

“O interesse Público deve ser encontrado 
no público; ele flui única e exclusivamente 
de uma interação com o público. Este tem 
de aprovar seu próprio futuro.” (grifo 
nosso) 

 
Fechamos mais um ano. Um ano de muito trabalho. 
Fico satisfeito e orgulhoso ao afirmar que nunca 
recebi uma denúncia sequer contra qualquer membros 
dessa casa ou dessa Comissão de chantagem, 
intimidação, extorsão a empresários ou a qualquer 
cidadão. O que nos anima e nos reforça, é que por 
onde andamos, nos quatro cantos do nosso território, 
fomos tratados com carinho e respeito pelos 
trabalhadores, empresários, agentes políticos, 
estudantes e donas de casa. Isso nos faz ter mais 
esperança e aumenta a crença em nossa gente, que 
constrói com galhardia a grandiosidade  de nosso 
Estado. 

 
Nosso Estado vem sendo destaque nacional no que 
diz respeito ao crescimento do produto interno bruto. 
Há décadas o PIB capixaba vem tendo uma expansão 
média maior do que a do país. 
 
Os dados divulgados pelo IBGE recentemente, 
referente a 2002, nos coloca em uma posição 
privilegiada. A totalidade da produção de riqueza no 
Estado alcançou o invejável crescimento de seis por 
cento significando a maior expansão registrada no 
Sudeste. 
 
O Espírito Santo encontra-se em quarto lugar no 
“ranking dos estados que mais ampliaram o resultado 
de sua economia.” Em 2002 o PIB foi de vinte e 
quatro bilhões, setecentos e vinte e três milhões de 
reais, 13º lugar nacional, e a renda per capta passa de 
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sete mil e setenta e oito reais em 2001 para sete mil, 
seiscentos e trinta e um reais,  ocupando o 8º lugar 
entre os 27 estados da federação. 
As notícias das potencialidades da economia do 
Estado são alvissareiras:  
 

“Novas empresas investem R$ 139 (cento e 
trinta e nove)milhões; 
Porto movimentará 320 mil contêiners; 
Receita de ICMS é a que mais cresce no 

pais; 
Renda do petróleo, em 2006, crescerá 10 

vezes...” 
 
Como vêem, testemunhamos um avanço considerável 
nas atividades econômicas do Espírito Santo. 
 
Por outro lado, as desigualdades sociais e regionais, 
diminuem num ritmo muito lento ao longo dos 
últimos anos. 
 
Dados de 2003 indicam que vivem na pobreza 
extrema com renda de vinte e cinco a trinta reais, um 
universo de duzentos e doze mil e setecentas e um 
habitantes do Estado do Espírito Santo. 
 
Nessa situação, vivem em Cariacica 8,48% da 
população; na Serra 8,33%; em  Guarapari 7,04%; em 
Vitória 5,2%, e em Vila Velha 5,4%.  
 
Ressaltamos que cinqüenta e quatro mil famílias não 
possuem banheiros onde moram, assim distribuídos 
para efeito de amostragem : Cariacica 4.023; Vitória 
2.794; Vila Velha 3.475 e Serra 3.314. 
 
O déficit habitacional atinge 103 mil moradias. 
 
Os domicílios sem esgoto chegam a 29,8 %, 
correspondendo a 900 mil habitantes. 
 
O universo de crianças em idade escolar já inseridas 
no mercado de trabalho é da ordem de 35 mil . 
 
A exclusão digital atinge a dois milhões de capixabas. 
Em Vitória, a margem de exclusão é de sessenta por 
cento. 
 
No Bairro Terra Vermelha, sessenta por cento das 
famílias ganham menos de um salário mínimo. No 
mesmo bairro, vinte e um por cento de sua população 
nada recebem. 
 
A desigualdade convive em uma mesma região ou 
espaço. Um chefe de família que mora no Bairro 
Conquista, em Vitória, ganha apenas 5% daquele que 
mora em áreas nobres. 
 

A distância social verifica em um mesmo bairro. Em 
Jucutuquara o rendimento médio é de R$ 1.376,00, 
enquanto ali encostado, no bairro Cruzamento, é de 
R$ 571,30 e em Bento Ferreira é de R$ 1.949,50. 
 

Os melhores estudos sobre violência 
evidenciam que é a desigualdade e não a 
pobreza, que aciona a violência.(grifo 
nosso) 

 
O Estado vive no medo. O capixaba anda 
sobressaltado. É preciso não descuidar do combate ao 
crime organizado, extirpar de nossos meios os 
justiceiros, conter as desigualdades regionais, mas 
sobretudo torna-se necessário uma política séria de 
geração de emprego e a diminuição das diferenças 
exorbitante de renda, como única alternativa de 
eliminar a violência em nosso estado. 
 
O vice-presidente executivo da Corporação 
Financeira Internacional - IFC, braço de 
financiamento ao setor privado do Banco Mundial, 
Peter Woicke, salienta que “A má distribuição de 
renda é que gera a volatividade dos investimentos e 
do fluxo de capitais para o Brasil”. Afirma ainda que 
os empresários brasileiros já se conscientizaram disso 
e “Se quiserem sobreviver no longo prazo tem que 
pensar no social”. (grifo nosso) 
 
Todos somos chamados a trabalhar no sentido de 
corrigir as chagas sociais que tantas angustias e males 
tem recaído sob as famílias brasileiras: o governo, 
empresários, igrejas e os demais poderes. 
 
Essa é uma responsabilidade de todos nós. 
 
Senhoras e Senhores Parlamentares.  
 
O instrumento operacionalizador das políticas 
públicas é o orçamento governamental. Daí ser este o 
momento oportuno de debatermos e ampliarmos, 
como foi realizado a discussão em torno de questões 
relevantes para a nossa sociedade. 
 
O orçamento “expressa as políticas desenvolvidas 
pelo Estado, os interesses que nele predominam e 
os setores beneficiados. Orçamento é, nesse 
sentido, o espelho do estado e, potencialmente, um 
instrumento poderoso de controle da sociedade 
sobre o governo”. (grifo nosso) 
 
Ao chegar à esta Casa de Leis, e ser remetido à esta 
Comissão, abrimos um amplo processo de debate, no 
qual foram apresentadas sugestões, como também as 
emendas das Senhoras Deputadas e dos Senhores 
Deputados. 
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Tenho como convicção de que as propostas de 
modificações visam retirar alguns excessos 
tecnocráticos, evitar desequilíbrios, traduzir 
prioridades, estabelecer obstáculos ao cometimento 
de injustiças a grupos sociais e adequar o orçamento 
aos interesses regionais. 
 
Sabemos que a peleja política não termina com a 
aprovação da Lei Orçamentária Anual. Como é uma 
peça autorizativa a peleja prossegue, posteriormente, 
na fase de sua execução. 
 
Na peça que ora apreciamos não há nenhuma 
síndrome faraônica. A opção acertada do governo 
Paulo Hartung, foi a abrir uma diversidade de frentes, 
respeitando as necessidades prementes do Estado, 
tendo como lema o seguinte:  
 

“Os homens e as mulheres não vivem no 
Estado, mas sim nos Municípios”. (grifo 
nosso) 

 
Graças ao esforço do governo Paulo Hartung e de sua 
brilhante equipe, contando com a generosidade do 
Governo Lula, as finanças estaduais encontram-se em 
equilíbrio. 
 
De uma dívida de um bilhão e duzentos milhões de 
reais deixados pelo governo anterior, resta pouco 
mais de duzentos e sessenta milhões. 
 
A capacidade de endividamento do Estado, 
respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, pode 
chegar até três vezes mais. 
 
No orçamento de 2005 os investimentos com recursos 
próprios, recursos do tesouro, chegam ao montante de 
duzentos e quarenta e nove milhões de reais. 
 
O Estado vai readquirindo sua credibilidade e a 
confiança de seus cidadãos. 
 
É daí que o povo Espírito-santense pode e deve se 
orgulhar do governo que tem. 
 
O orçamento retrata também a preocupação do 
governo com o social e, diga-se de passagem, muito 
das ações voltadas para este tema foram fruto da 
iniciativa desta Casa de Leis. Destaque para as ações 
de promoção da cidadania, agricultura familiar, 
exame de DNA, reforma agrária, índios e 
quilombolas, habitação rural, habitação urbana, 
estradas rurais, convivência com a seca, 
telecomunicação rural, eletrificação rural, educação 
especial, direitos da mulher, repressão à violência, 
direitos humanos, criança e adolescentes, igualdade e 

oportunidade para a geração de trabalho e renda e 
fomento ao trabalho. 
 
Consciente do dever cumprido, ao expor esta matéria 
a mais ampla discussão, em uma evidência 
democrática nunca antes estabelecida em uma peça 
dessa importância no estado, um trabalho incansável 
e que exigiu muita paciência, que será produto de 
todos os envolvidos em sua elaboração, fruto da 
parceria e o esforço de todos os Senhores Deputados 
que objetivaram, através de emendas, discussão e 
elaboração, o melhor para o nosso povo 
 

IV 
 

A QUESTÃO DO REAJUSTE DE SALÁRIO DOS 
SERVIDORES DO ESTADO 

 
Este item do orçamento ao longo da história do 
Espírito Santo, na maioria das vezes, teve um 
tratamento demagógico e irresponsável.  
 
Em virtude da má gerência exercida pelas sucessivas 
administrações que antecederam ao Governo Paulo 
Hartung, o respeito ao servidor foi deixado ao largo 
do caminho, e assim, dessa forma, há mais de uma 
década os servidores públicos do Espírito Santo têm 
sido penalizados com pagamentos em atraso e falta de 
reajuste de salário. 
 
A partir de janeiro de 2003, com a posse do Exmo. 
Sr. Governador Paulo César Hartung Gomes, um 
conjunto de ações administrativas de caráter 
saneador, contando com a fundamental e 
indispensável participação da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, e desta Comissão de 
Finanças, compreendendo assim o conjunto de 
parlamentares e servidores que constituem esta Casa, 
todos passamos a acreditar e a construir um novo 
tempo na vida política e social da terra Espírito-
santense. 
 
Desta forma, é natural que as expectativas reprimidas 
se transformem em um sentimento de renovação de 
forças e de desejos de novamente acreditar que 
AGORA SIM, VALE A PENA LUTAR. 
 
Este sentimento é verdadeiro, pois que hoje temos um 
Governo à altura do Estado e das expectativas do seu 
povo.  
 

Este é o terceiro orçamento que esta Comissão analisa 
nesta legislatura. O primeiro se referiu ao de 2002, 
que deveria ter sido votado pela legislatura anterior. 
Por irresponsabilidade dos que tinham que fazê-lo, 
não só deixaram para esta legislatura, como também 
entregaram um orçamento irreal, superestimado em 
mais de quinhentos milhões de reais. 
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O segundo, foi o primeiro do Governo atual, que não 
permitia sonharmos mais do que colocar as finanças 
em ordem, como, de certo, foram colocadas. 
Resgatada nossa credibilidade financeira junto aos 
servidores, fornecedores, instituições de crédito, 
inclusive no mercado externo, como o BIRD, que nos 
concedeu, depois de dezesseis anos sem acesso a 
crédito, realizou um empréstimo de alguns milhões de 
dólares para o desenvolvimento do programa “Águas 
Limpas”. O Espírito Santo parte agora para o seu 
segundo orçamento ajustado. Também pela primeira 
vez em dezesseis anos o Espírito Santo irá utilizar 
para investimento em saúde, educação, estradas, etc., 
quase sete por cento do orçamento. É muito pouco se 
considerarmos os enormes desafios inclusive 
estruturais do Estado. Mas já acenam para uma 
mudança de rumos. 
 
Em números aproximados o total que o Governo 
dispunha no orçamento, deduzidas as despesas de 
custeio, para investimento totaliza trezentos e 
cinqüenta milhões de reais. Deste montante, o 
Governo decidiu disponibilizar trinta por cento para 
abrir uma rubrica no orçamento para reajuste de 
salário, no entendimento que é preciso interromper o 
ciclo de Governos que nada deram aos seus 
servidores, de governos que não compreenderam que 
a máquina pública, através de seus servidores, precisa 
estar qualificada, bem treinada e de bom nível de alta 
estima, afim de que a  população receba a contra-
partida daquilo que é o objetivo fim do governo, 
quais sejam, entre outros, obras de infra-estrutura, 
construção de escolas e hospitais, investimentos na 
área de segurança pública e presídios, financiamento 
de micro e pequenos empresários , urbanos e rurais, 
subvenções e auxílios às entidades filantrópicas. 
 
Assim, ao receber as emendas feitas pelos Senhores 
Deputados Cabo Élson, Cláudio Thiago e Euclério 
Sampaio e pela Senhora Deputada Brice Bragato, 
imediatamente passamos a interagir com todos, num 
diálogo permanente com os representantes das 
diversas categorias dos servidores públicos 
representantes das seguintes entidades : Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Espírito Santo/SINDELPO, 
Associação dos Investigadores de Polícia Civil do 
Espírito Santo/ASSINPOL, Associação dos Agentes 
de Polícia Civil/AGENPOL, Associação dos 
Bombeiros Militares do Estado do Espírito 
Santo/ABMES, Associação dos Subtenentes e 
Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do 
Espírito Santo/ASSES, Associação de Oficiais 
Militares do Espírito Santo/ASSOMES, Associação 
dos Escrivães de Polícia Civil do Espírito Santo, 
Associação dos Peritos Criminais do Espírito Santo, 
Associação de Cabos e Soldados da PM e do Corpo 
de Bombeiros Militar do ES, Associação dos Peritos 

Papiloscópios e Associação de Policiais Militares 
Ativos e Inativos e Pensionistas da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do E.S, além do 
Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do 
Espírito Santo/Sindipúblicos. 
 
Encontrei na maioria dessas lideranças um sentimento 
de defesa de suas categorias, mas com 
responsabilidade pública e respeito às leis e aos 
poderes instituídos. A construção da alternativa que 
ora apresentamos foi elaborada a muitas mãos, por 
este relator, pelo Sr. Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, pelos demais Membros da 
Comissão, pelas lideranças dos servidores e pelos  
demais Deputados e Deputadas que integram esta 
Casa.  
 
Estamos apresentando uma emenda de texto que 
garante aos servidores públicos do Estado do Espírito 
Santo e, em especial, aos servidores da área de 
Segurança Pública – policiais civis, militares e 
integrantes do Corpo de Bombeiro Militar que no 
exercício de 2005 todos serão beneficiados com 
reajustes de variáveis índices. E mais, além dos cento 
e seis milhões de reais, já destinados pelo governo no 
projeto original, estamos acrescentando mais dez 
milhões de reais na rubrica de reajuste de salários dos 
servidores público. Este resultado é tão extraordinária 
que os próprios Deputados e Deputada autores das 
emendas de reajuste salarial dos servidores, Euclério 
Sampaio, Cabo Élson e Brice Bragato, estão abrindo 
mão de apresentar destaque no momento da votação 
em Plenário, pelo entendimento de que a construção 
feita contempla avanços e, ao mesmo tempo, entrega 
ao governo do Estado um ambiente absolutamente 
tranqüilo para que o Exmo. Sr. Vice-Governador Lelo 
Coimbra prossiga na permanente interlocução com o 
conjunto dos servidores públicos na busca do 
entendimento que reflita o melhor para os servidores 
e para o conjunto dos capixabas. Damos por superada 
uma era de irresponsabilidade política e de soluções 
falsas, enganosas e ilusórias, que criaram e 
mantiveram o Espírito Santo numa crise de gestão e 
de Estado sem precedentes em toda a sua história. 
 

V 
 

DA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO QUANTO ÀS 
EMENDAS E SUBEMENDAS APRESENTADAS 

PELO CONJUNTO DAS SENHORAS E DOS 
SENHORES PARLAMENTARES E POR ESTE 

RELATOR 
 
Recebidas todas as emendas no prazo legal, esta 
Comissão elaborou todos os estudos necessários com 
vistas a uma perfeita adequação de conteúdo.  
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Foram encaminhadas à esta Comissão durante a 
apresentação de emendas um total de 630 emendas 
sendo que 471 foram acatadas, 117 foram rejeitadas, 
09 retiradas pelo autor e 33 foram acatadas em parte 
gerando 45 subemendas, sendo que esta relatoria 
apresentou 40 emendas do relator, perfazendo um 
total de 715 emendas. 

 
O presente Projeto de Lei encaminhado a esta Casa 
foi objeto de análise em vários de seus aspectos como 
econômico, financeiro, social, político, etc o que nos 
permite afirmar com convicção que a peça 
orçamentária para o exercício financeiro de 2005, 
representa o ínicio do ressurgimento da figura do 
Estado enquanto investidor e indutor do 
desenvolvimento e do crescimento econômico aliado 
a constante preocupação com a solução das imensas 
demandas sociais fruto do desequilíbrio financeiro 
dos últimos governos. 

 
Temos assistido o esforço do Governo e contribuído 
para isto, na adoção de mecanismos eficientes de 
geração de receitas, com inteligência e cuidado para 
não sobrecarregar  ainda mais a carga tributária para 
os setores produtivos. 

 
O presente Projeto de Lei Orçamentária sinaliza o 
firme propósito de consolidação do reequilíbrio das 
contas públicas e do reordenamento administrativo 
iniciado neste exercício, especialmente através de 
critérios realistas para a estimativa da receita e para a 
fixação da despesa, de modo crível e exeqüível 

 
O Governo do Estado, além das medidas permanentes 
de controle e redução de custos, vem paralelamente 
intensificando as ações de fomento ao 
desenvolvimento econômico e promovendo 
programas de interesse social, objetivando melhorar 
as condições de vida da população capixaba.  
 
Muitas ações incluídas no Orçamento visam reduzir 
as grandes deficiências na infra-estrutura econômica 
estadual, possibilitando assim maior integração do 
Espírito Santo aos mercados nacional e internacional, 
criando as condições necessárias para a expansão de 
novas e diversificadas atividades produtivas que 
incorporem, inclusive, maior valor agregado à 
produção local, o que em última análise tem como 
conseqüência lógica um incremento bastante positivo 
no aumento da contratação de pessoal e na criação de 
empregos. 

 
Portanto, apresentamos à sociedade uma proposta 
factível de ser implementada e que, tenho certeza, 
garantirá o desenvolvimento sócio-econômico de 
nosso Estado. 
 

De acordo com o artigo 151, § 1º da Constituição 
Estadual, o Projeto de Lei recebeu 630 (seiscentas e 
trinta) emendas, sendo que foram integralmente 
acolhidas as emendas de números 013, 015, 018, 019, 
020, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 
040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 
060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 
080, 081, 082, 083, 084. 085, 087, 088, 089, 090, 
091, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 
239, 240, 241, 242, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 
326, 327, 328, 329, 332, 333, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 
376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 459, 461, 468, 470, 471, 472, 
473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 
484, 485, 486, 487, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 
510, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 594, 596, 597, 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630. 
 
As emendas de números 001, 002, 003, 004, 005, 
006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 017, 021, 
023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 092, 093, 
094, 095, 096, 097, 098, 099, 101, 102, 230, 246, 
248, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 
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274, 275, 278, 307, 308, 310, 320, 330, 331, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 436, 492, 
506, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 553, 554, 555, 
599, 671, 688 foram rejeitadas por esta relatoria, 
tendo em vista os entendimentos havidos 
anteriormente e o momento em que o Governo luta 
tenazmente para dar à sociedade um orçamento real, 
conseguindo o devolver parte dos impostos pagos sob 
a forma de investimento gerando com isso muitos 
empregos. 
 
Além das acima citadas esta relatoria rejeita ainda as 
seguintes emendas: 
 
A - As emendas de números 011 e 247 foram 
rejeitadas por estarem retirando recursos da fonte 
3101 - outras contrapartidas da União; 
 
B - As emendas de números 269, 276 e 277 foram 
rejeitadas por estarem retirando recurso da fonte 0109 
– CIDE (convênio com a União); 
 
C - As emendas de números 100, 549, 550, 551 e 552 
foram rejeitadas por serem duplicatas 
respectivamente das emendas de números 099, 543, 
542, 541 e 540; 
 
D - A emenda de número 022 foi rejeitada por estar 
retirando recurso da fonte 0109 – CIDE (convênio 
com a União); 
 
E - A emenda de número 318 foi rejeitada por estar 
retirando recurso da fonte 0272 – convênio com 
órgãos federais; 
 
F - As emendas de números 469, 475, 490, 493, 513, 
514, 523, 524 e 525 foram retiradas por solicitação 
escrita do autor, Deputado Claudio Vereza, através do 
oficio GP nº 698 / 2004 , datado de 01 de dezembro 
de 2004; 
 
G - As emendas de número 104, 116, 121 e 124 de 
autoria do Sr. Deputado José Tasso; 133, de autoria 
do Sr. Deputado Claudio Thiago; 237, 243 e 244, de 
autoria da Sra. Deputada Mariazinha Velozzo Lucas; 
260, de autoria do Sr. Deputado Cabo Élson; 325 e 
334, de autoria do Sr. Deputado Sérgio Borges; 374, 
de autoria do Sr. Deputado Robson Vaillant; 377, de 
autoria do Sr. Deputado Carlos Castiglione; 425, de 
autoria da Sra. Deputada Janete de Sá; 444 e 447, de 
autoria da Sra. Deputada Fatima Couzi; 458, 460, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira; 488, 489 e 511, de 
autoria do Sr. Deputado Claudio Vereza; 592, 593, 

595, 598, de autoria do Sr. Deputado Paulo Foletto, 
foram acolhidas em parte  com nova numeração , na 
forma de  subemenda por esta relatoria,  a saber: 
 
G/1 – A emenda 104 passa a ser subemenda de nº 636 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 656; 

 
G/2 – A emenda 116 passa a ser subemenda 642 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 656; 
 
G/3 – A emenda 121 passa a ser subemenda de nº 656 
> Justificativa: O recurso da emenda 121 foi 
acrescido dos recursos deduzidos das emendas nºs 
104, 116 e 124, com mudança de texto; 
 
G/4 – A emenda 124 passa a ser subemenda de nº 639 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 656; 
 
G/5 – A emenda 133 passa a ser subemenda de nº670 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido  
 
G/6 – A emenda 237 passa a ser subemenda de nº  
638 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 640; 
 
G/7 – A emenda 243 passa a ser subemenda de nº 641 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado nas subemendas  643 e 644; 
 
G/8 – A emenda 244 passa a ser subemenda de nº 637 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado nas subemendas 640 e 645; 

 
G/9 – A emenda 260 passa a ser subemenda de nº 668 
Justificativa: O texto da emenda foi modificado; 

 
G/10 – A emenda 325 passa a ser subemenda de 
nº669 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido; 

 
G/11 – A emenda 334 passa a ser subemenda de 
nº672 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido;  

 
G/12 -  Emenda 374 passa a ser subemenda de nº667 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido; 
 
G/13 – A emenda 377 passa a ser subemenda de 
nº709 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido; 
 
G/14 – A emenda 425 passa a ser subemenda de nº 
653 
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> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 654; 

 
G/15 – A emenda 444, passa a ser subemenda de nº 
655 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 658; 

 
G/16 – A emenda 447 passa a ser subemenda de nº 
684 
> Justificativa: O texto da emenda foi modificado; 
 
G/17 – A emenda 458 passa a ser subemenda de nº 
631 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 659; 

 
G/18 - A emenda 460 passa a ser subemenda  de nº 
632 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 659; 
 
  G/19 - A emenda 462 passa a ser subemenda  de nº 
633 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 660; 
 
G/20 - A emenda 463 passa a ser subemenda  de nº 
634 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 659; 
 
G/21 -  A emenda 464 passa a ser subemenda  de nº 
635 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 660; 
 
G/22 -  A emenda 465 passa a ser subemenda  de nº 
661 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 662; 
 
G/23 - A emenda 466 passa a ser subemenda  de nº 
663 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 660; 
 
G/24 - A emenda 467 passa a ser subemenda de nº 
657 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 660; 
 
G/25 - A emenda 488 passa a ser subemenda de nº 
651 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido; 
 

G/26 - A emenda 489 passa a ser subemenda de nº 
652 
> Justificativa: O recurso da emenda foi reduzido; 
 
G/27 - A emenda 511 passa a ser subemenda de 
números 664, 665 e 666 
> Justificativa: visa corrigir erro na emenda 511 que 
retirava recursos de 03(três) naturezas ao mesmo 
tempo; 
 
G/28 – A emenda 592 passa a ser subemenda de nº 
647 
> Justificativa: o recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 646; 
 
G/29 – A emenda 593 passa a ser subemenda de nº 
650 
> Justificativa: altera o texto emenda; 
 
G/30 – A emenda 595 passa a ser subemenda de nº 
648 
> Justificativa: o recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 646; 

 
G/31- A emenda 598 passa a ser a subemenda de nº 
649 
> Justificativa: o recurso da emenda foi reduzido e 
alocado na subemenda 646. 
 
 
Além das emendas supracitadas, esta relatoria 
apresentou as seguintes emendas de autoria coletiva 
(todos os deputados), de números 675, 676, 677, 678, 
683, 698, 708, 711, 713, 714 e 715. 
 
As emendas de números 683 e 711, tiveram seus 
valores alterados por acordo dos membros desta 
Comissão. 
 
Por solicitação dos autores, e aprovadas em votação 
pelo Plenário desta Comissão, foram acolhidas as 
emendas de números 330 e 505 e a de número 708 foi 
rejeitada. 
 
Esta relatoria propôs, e  aprovou, em comum acordo 
com os demais membros deste Colegiado, a retirada 
das emendas de números 679, 687, 689, 696, 702, 
703, 707 e 712, que perfazem o total de duzentos e 
vinte e cinco mil reais. Este valor foi alocado na 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão/SEPLOG, na codificação 
26101.28.846.0903.0913 – 4.4.99.99 – 0101.  
 
Outro ponto acordado entre os membros desta 
Comissão, diz respeito às emendas deste relator, que 
serão deduzidas do limite da reserva de recursos  para 
emendas parlamentares, da esfera deste Deputado,  e 
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terão a seguinte  numeração:  
674,680,681,682,685,686,690,691,692,693,694,695,6
97,699,700, 701, 704,705 e 706, perfazendo um total 
de seiscentos mil reais.  
 
Este relator toma para si a incumbência de adaptar o 
objetivo explicitado pelo autor no texto das emendas 
e apresentá-lo em consonância com a Unidade 
Orçamentária (UO), Programa de trabalho, Natureza 
e Fonte, sendo que estas correções serão apresentadas 
no Parecer da Redação Final.  
 
As emendas e subemendas onde foram dectadas erros 
descritos acima  estão corrigidas a seguir: 
 
Finda as eleições municipais de 2004, as condições 
políticas instaladas na Região da Grande Vitória, vem 
a permitir avançar na institucionalização da Região 
Metropolitana. 
 
No entanto, a integração dos Municípios que 
compõem a Região Metropolitana, necessidade 
histórico - política, passa por inserirmos já no 
Orçamento de 2005 recursos financeiros para a 
elaboração de estudos, projetos e ações voltadas para 
o fortalecimento de mecanismos públicos 
institucionais que venham a colaborar com o intento. 
 
Com o envolvimento do conjunto de parlamentares 
que integram a Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em particular o Exmo. Sr. Presidente, 
Deputado Cláudio Vereza, mantive contato com a 
Administração Estadual quando esta, sensibilizada 
como tema, concordou que este relator apresentasse 
uma emenda no valor de um milhão de reais na ação: 
implementação de projetos de interesse comum na 
Região Metropolitana da Grande Vitória. 
 
No sentido de cumprir efetivamente nosso papel de 
Parlamentar, baseamos nosso Parecer na 
Constituição, nas Leis, na realidade econômica do 
Estado e nos princípios que norteiam o Orçamento, 
quais sejam: 
 
A. Princípio da Unidade: 
 
O orçamento deve ser uno, isto é, cada unidade 
governamental deve possuir apenas um orçamento.  
 
Os autores clássicos iam mais longe ao 
recomendarem que, ao lado da unidade do documento 
orçamentário, houvesse também a unidade de caixa, 
por onde passariam todos os recursos manipulados 
pelo governo.  
 

O princípio da unidade representa, exemplarmente, a 
"crise" vivenciada pelos princípios em face da 
evolução do papel dos orçamentos públicos.  
 
B. Princípio da Universalidade:  
 
O orçamento (uno) deve conter todas as receitas e 
todas as despesas do Estado.  
 
C. Princípio do Orçamento Bruto: 
 
Todas as parcelas da receita e da despesa devem 
aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem 
qualquer tipo de dedução.  
 
D. Princípio da Anualidade ou Periodicidade: 
 
O orçamento público deve ser elaborado e autorizado 
para um período determinado, geralmente um ano.  
 
E. Princípio da Não-afetação das Receitas:  
 
Nenhuma parcela da receita geral poderá ser 
reservada ou comprometida para atender a certos e 
determinados gastos.  
 
F. Princípio da Discriminação ou Especialização:  
 
As receitas e as despesas devem aparecer no 
orçamento de maneira discriminada, de tal forma que 
se possa saber, pormenorizadamente, a origem dos 
recurso e sua aplicação.  
 
G. Princípio da Exclusividade: 
 
A lei orçamentária deverá conter apenas matéria 
financeira, excluindo-se dela qualquer dispositivo 
estranho à estimativa da receita e à fixação da despesa 
para o próximo exercício.  
 
H. Princípio do Equilíbrio:  
 
Trata do equilíbrio nas contas e no gastos públicos, 
não é a economia que deve equilibrar o orçamento, 
mas o orçamento é que deve equilibrar a economia. 
 
Pelo exposto, somos pela adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 38 / 2004 
 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 245/04, encaminhado 
pela Mensagem nº 196/04, de autoria do  Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, com as 
emendas e subemedas apresentadas pelas Senhoras 
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Deputadas e pelos Senhores Deputados e  acolhidas 
por este Relator e pelos demais membros deste 
Colegiado.   

 
Plenário Dirceu Cardoso, em 14 de 

dezembro de 2004. 
 

EDSON VARGAS – Presidente e Relator 
JOSÉ ESMERALDO 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO THIAGO 

HÉLDER SALOMÃO 
CÉSAR COLNAGO 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, 
e na forma do disposto no artigo 298, inciso III do 
Regimento Interno, convoca o suplente imediato do 
Partido Popular Socialista – PPS, Sr. Luciano 
Rezende, para assumir o exercício do mandato de 
Deputado Estadual em virtude da licença deferida ao 
Sr. Deputado Anselmo Tose, na forma do artigo 54, 
inciso I da Constituição Estadual, para sua investidura 
no cargo de Secretário de Estado da Saúde, 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 5 
de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DA MESA 
 

( * ) ATO  Nº 3.113 
 

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, EVA PIRES DUTRA, do 
cargo em comissão de Procurador Geral, código PG, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
01.01.2005. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
( * ) Reproduzido por haver sido redigido com 
incorreção. 

ERRATA 
 

No Ato n.º  3.132, de 03.01.2005, publicado 
em 04.01.2005. da Mesa da Assembléia Legislativa, 
onde se lê: 
 
 “(...)  Beatriz da Silva - Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar - 
TJGRP(...)” 
  
Leia-se: 
 “(...)  Marlene Porcheri – Supervisor 
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar 
– código SGGRP (...)” 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.135 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ADRIANA MACHADO DE 
VASCONCELOS, do cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, código ASRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, a partir de 03.01.2005. 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 de 
janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.136 

 
 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, ADRIANA MACHADO DE 
VASCONCELOS, para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador Legislativo de Comunicação Social, 
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código CLCS, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa,  a partir de 03/01/2005. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.137 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CLÁUDIO JOSÉ DE MATTOS 
ROCHA, do cargo em comissão de Coordenador 
Legislativo de Comunicação Social, código CLCS, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
03.01.2005. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.138 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SIDIRLENE TEIXEIRA SANTOS 
RAMOS, do cargo em comissão de Assistente  
Legislativo, código ALGP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, a partir de  05.01.2005. 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  03 de 
janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.139 
 

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, MÁRCIO JOSÉ FÉLIX DE AGUIAR, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, 
código ASGP,  da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, a partir de 03.01/2005. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.140 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CARLOS ROBERTO NEVES 
CALIARI, do cargo em comissão de  Assistente de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
01.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.141 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, DIEGO SERRA DA COSTA, do 
cargo em comissão de  Assistente de  Gabinete de 
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Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.142 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ILKA MELO E SILVA 
MOGNATTO, do cargo em comissão de  Agente  de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
01.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.143 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JEREMIAS ANTONIO BALDI, 
do cargo em comissão de  Técnico Sênior de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
01.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.144 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LEONARDO RODRIGUES 
SANTOS, do cargo em comissão de  Agente  de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
01.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.145 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO PATROCINIO, do 
cargo em comissão de  Assistente de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 3.146 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO VIEIRA COSTA, do 
cargo em comissão de  Agente  de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.147 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIA INES RIZZO BRAVO, do 
cargo em comissão de  Técnico Sênior de  Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TSGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.148 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, POLIANA SOUZA 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de  
Assistente de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado 
Heraldo Musso, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.149 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SELMA REGINA LEONEL 
BOLES, do cargo em comissão de  Supervisor Geral  
de  Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
01.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.150 

 
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, FABRICIO LIMA FIGUEIREDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
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gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
03.01.2005,  por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.151 

 
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, DANIELLI PASSOS MATHIELO,  para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
03.01.2005,  por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.152 

 
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, JORGE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR,  
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
03.01.2005,  por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.153 

 
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, MÁRCIA MODENESI,  para exercer o cargo 
em comissão de Assistente  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 03.01.2005,  por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.154 

 
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, JOÃO MARCIO PIETRALONGA 
FERNANDES,  para exercer o cargo em comissão de 
Agente  de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Heraldo Musso, 
a partir de 03.01.2005,  por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005.  
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 3.155 
 

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, CARLA MENEGAÇO PEREIRA GOUVEA 
PASSOS,  para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado 
Heraldo Musso, a partir de 03.01.2005,  por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.156 

 
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, IRACY CARLOS LONGO,  para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 03.01.2005,  por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.157 

 
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, FABIO CARLOS RENOLDI,  para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Heraldo Musso, a partir de 03.01.2005,  por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.158 

 
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, ORLANDO SATHLER COUTINHO,  para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Heraldo Musso, a partir de 
03.01.2005,  por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 045705-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.159 

 
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, WANDER DA SILVA MENEGUCCI, para 
exercer o cargo em comissão de Motorista de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,  no 
gabinete da  Deputada  Fátima Couzi, a partir de  
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03.01.2005, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 050018-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.160 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JAQUELINE DE OLIVEIRA 
ZANELATO DA SILVA, do cargo em comissão de  
Assistente de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado 
Cláudio Thiago, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 045701-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.161 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
  
 NOMEAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 2º 
da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro de l994, 
FABIANO BUROCK FREICHO,  para substituir 
MARCELO SIANO LIMA, no cargo em comissão 
de Diretor Legislativo, código DLCPT, da  
Secretaria da Assembléia Legislativa, no período de  
02.02 a 03.03.2005, em face do titular encontrar-se 
em gozo de férias. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.162 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROSILENE CARVALHO 
CAMPOS, do cargo em comissão de Adjunto  
Legislativo, código ADTEC,  da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.163 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GISLENE VON RONDON 
JORGE, do cargo em comissão de Assistente  
Legislativo, código ALCPT, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.164 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, ERINETE MARIA DE ARAÚJO, 
do cargo em comissão de Adjunto  Legislativo, 
código ADTEC,  da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.165 

 
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, ROSILENE CARVALHO CAMPOS,  para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCPT, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.166 

 
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, LETÍCIA VANZO,  para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, código ALRA, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.167 
 

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, GISLENE VON RONDON JORGE,  para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, 
código ADTEC, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.168 

 
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, GERSON CARLOS LOURENÇO DE 
SOUZA,  para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto Legislativo, código ADTEC, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.169 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SÉRGIO TAGARRO CORREA, 
do cargo em comissão de  Assistente Legislativo, 
código ALTEL, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de4 janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.170 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JULIANA LEAL LOUREIRO 
BRESCIANE, do cargo em comissão de  Adjunto 
Legislativo, código ADTEC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.171 

 
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, JULIANA LEAL LOUREIRO 
BRESCIANE, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, código ALTEL, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 

ATO Nº 3.172 
 

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, JACOMI DA COSTA SENA, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto  Legislativo, código 
ADTEC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,  em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.173 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS MOÇO, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, código ALTEL,  da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.174 

 
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, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
MOÇO, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, código ALCS, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,  em 
03 de janeiro de 2005. 
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CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.175 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARLENE MARTINS RIBEIRO, 
do cargo em comissão de Adjunto  Legislativo, 
código ADETC,  da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.176 

 
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, MARLENE MARTINS RIBEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALTEL, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.177 

 

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, AUTA FERNANDES TRINDADE, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Carlos Casteglione,  a partir de 
05.01.2005, por solicitação do próprio Deputado. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.178 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, TEREZINHA APRIGIO 
BARBOSA DA SILVA, do cargo em comissão de  
Coordenador Geral de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado 
Carlos Casteglione, a partir de  05.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.179 

 
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, TEREZINHA APRIGIO BARBOSA DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
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Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado 
Carlos Casteglione, a partir de 05.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado. 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 de 
janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.180 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIA RITA ANDRADE 
GALVEAS CHIEPPE, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado 
Carlos Casteglione, a partir de 05.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.181 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CARLOS ALBERTO PEIXOTO 
LOBO, do cargo em comissão de Motorista de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete da Deputada Brice Bragato, a partir de  
05.01.2005, por solicitação do próprio Deputado. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

 
CLAUDIO VEREZA 

Presidente 
ANSELMO TOSE 

1º Secretário 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 3.182 
 

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, GILSON FREITAS, para exercer o cargo em 
comissão de Motorista de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código MGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa,  no gabinete da  Deputada  
Brice Bragato, a partir de  05.01.2005, por solicitação 
do próprio Deputado. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.183 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, Deputado Cláudio Vereza, com base no 
artigo 295,  IV, combinado com o parágrafo 2º  do 
Regimento Interno,  resolve  
 

CONCEDER licença, a partir de 
03.01.2005, ao Deputado  ANSELMO TOSE  para se 
afastar do mandato de Deputado Estadual para 
exercer o cargo de Secretário de Estado da Saúde, na 
forma do artigo 54, inciso I da Constituição Estadual. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

 
ATO Nº 3.184 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 ELEVAR de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE TEMPO 
DE SERVIÇO, dos servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

Jaci Luiz 
Magnone 204652-0 

Supervisor 
Legislativo 
- SCF 

10 12/11/2004 

Marcos 
Antonio 
da Silva 
de Souza 
Grijó 

035923-8 
Assistente 
Legislativo 
- ALRE 

15 12/11/2004 

Rosangela 
Ribeiro 
Barcelos 

016688-0 

Agente de
Apoio 
Legislativo 
- EAGAL 

35 08/11/2004 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.185 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER de acordo com o art. 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, um ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE em caráter permanente, aos 
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa 
abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MATR. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

Deorcy 
Pereira 
dos 
Santos 

027651-0 
Agente de 
Apoio 
Legislativo 
– EAGAL 

7,60 06/11/2004 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.186 
 

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

 CONCEDER de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE TEMPO 
DE SERVIÇO, dos servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

Marco 
Antonio 
Rodrigues 
Fraga 

201533-1
Assistente 
de Apoio 
Legislativo 
– EASAL 

05 14/09/2004 

Vera 
Maria 
Zampiris 
de Lima 

201614-1
Agente de 
Apoio 
Legislativo 
– EAGAL 

05 08/11/2004 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

ANSELMO TOSE 
1º Secretário 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR GERAL 
 

PORTARIA Nº 486 
 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve 
 

CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para 
serem gozadas em época oportuna, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2004, do 
servidor LAURO COIMBRA MARTINS, matrícula 
n.º  203555, exercendo o  cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, código ASPG,  da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, transferidas  anteriormente 
conforme Portaria nº 394/2004. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
05 de janeiro de 2005. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 
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COMUNICADO 
 

RESUMO DO CONTRATO N.º 035/2004 
 
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 - J.A.B. Construtora Ltda. 
  
Objeto - Prestação de serviços de 

engenharia, a ser executado no 
prédio da ALES, conforme objeto 
especificado no Edital do Convite 
n.º 19/2004. 

  
Valor Total - R$ 83.033,04 (oitenta e três mil, 

trinta e três reais, quatro centavos). 
  
Prazo - 45 (quarenta e cinco) dias 

consecutivos, contados a partir da 
data de recebimento da Ordem de 
Serviço, excluindo-se o dia do 
início e incluindo-se o do 
vencimento. 

  
Elemento de 
Despesa 

 
- 3.3.90.39.00 
- 4.4.90.52.00 

  
Atividade - 01.101.01.122.0400.2001 
  
Processo - 040157-0 
 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 05 de 
janeiro de 2005. 
 

DANIELLI DIAS MARIN 
 

Secretária da Mesa para Assuntos Econômicos, em 
exercício 
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