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ATA DAS SESSÕES 

 
CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA 

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

PRESIDÊNCIA DO SR. DEPUTADO 
CLAUDIO VEREZA, PRESIDENTE  

À HORA REGIMENTAL 
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS 
ANSELMO TOSE, BRICE BRAGATO, CARLOS 
CASTEGLIONE, CLÁUDIO THIAGO, 
CLAUDIO VEREZA, EDSON VARGAS, 
EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, 
GILSON AMARO, GILSON GOMES, 
HERALDO MUSSO, MARCELO SANTOS, 
MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS, PAULO FOLETTO, 
REGINALDO ALMEIDA, SUELI VIDIGAL E 
ZÉ RAMOS,. (18) 

DEIXANDO DE COMPARECER OS 
SRS. DEPUTADOS CABO ELSON, CÉSAR 
COLNAGO, DÉLIO IGLESIAS, GEOVANI 
SILVA, HELDER SALOMÃO, JANETE DE SÁ, 
JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA E 
SÉRGIO BORGES. (12) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) – Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(O Sr. Paulo Foletto lê Marcos 1, 
17) 

 
 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: Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 
2.076/03, PARA APURAR POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO 
DE SEGURO DE VIDA PARA OS 
DEPUTADOS ESTADUAIS E OS 
PENSIONISTAS DO EXTINTO I.P.D.E. 

 
Vitória-ES, 10 de dezembro de 2004. 

 
Ofício CPI/nº 044/04 
 
Exmo. Senhor Presidente 
 
 A Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela RESOLUÇÃO Nº 2.076, de 09/05/03, 
para apurar possíveis irregularidades na contratação 
de seguro de vida para os Deputados Estaduais e os 
pensionistas do extinto I.P.D.E., em atendimento ao 
art. 51, caput, e § único do Regimento Interno dessa 
Casa de Leis, vem encaminhar para fins regimentais 
e legais a essa Augusta Mesa Diretora, o Relatório 
Final desta Comissão aprovado por quatro votos a 
um, em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 
2004. 
 
Atenciosamente, 
 
Deputada JANETE DE SÁ 
Presidente da Comissão 
 
Exmo. Senhor 
CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Ciente. Publique-se. À Secretaria para 
cumprimento, encaminhamentos aprovados e envio 
ao Ministério Público. 
 
(O Relatório Final encontra-se publicado em 
Suplemento desta edição) 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº 
0155/2004, da Deputada Fátima Couzi, justificando 
sua ausência na sessão ordinária do dia 09/12/2004.  
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº 
0719/2004, do Deputado Cláudio Vereza, 
justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 
10/11/2004.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Telegrama 
da Secretária de Desenvolvimento de Infra-
Estrutura e Transportes, agradecendo o convite e 
justificando sua ausência na sessão solene em 
comemoração ao aniversário do Descobrimento do 
Rio Doce. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº 
035/2004, da Presidente do Sindicato dos Servidores 
da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, agradecendo a 
concessão do abono natalino aos servidores desta 
Casa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Ofício nº 
195/2004, do Presidente do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito 
Santo, comunicando a composição da Diretoria da 
entidade para o triênio 2004/2007.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Ciente. Transmitam-se cumprimentos. 
Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: GOVERNO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 14 de dezembro de 2004. 
 
Mensagem nº 256/2004 
 
Senhor Presidente 
 

 Com a presente, faço chegar à Mesa 
Diretora dessa Assembléia Legislativa o 
OF.DG.GAB.Nº407, DETRAN/ES, que responde ao 
questionamento do Deputado José Ramos Furtado 
formulado através do Requerimento nº 1862/2004. 
 

Atenciosamente 
Paulo Cesar Hartung Gomes 

Governador do Estado 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Ciente. Ao Deputado Zé Ramos por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

 
Vitória, 14 de dezembro de 2004. 
 
Mensagem nº 257/2004 
 
Senhor Presidente 
 
 Através da presente, faço chegar à Mesa 
Diretora dessa Casa Legislativa vias de Autógrafos 
de Lei, devidamente selados e rubricados, para 
arquivamento nessa Assembléia. 
 Os citados Autógrafos deram origem as leis 
adiante enumeradas: 
 

Ano 2004 
 

Lei Complementar nº 301 
 

Leis Ordinárias nºs. 7711, 7866, 7869, 
7870, 7871 e 7872 

 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

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

 
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 

 
Vitória, 15 de dezembro de 2004. 
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Mensagem Nº 002/04 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Estamos encaminhando à Vossa Excelência, para 
apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o 
anexo Projeto de Lei, que tem por finalidade 
conceder um abono pecuniário para os servidores 
administrativos, efetivos e em comissão, ativos e 
inativos, deste Ministério Público-ES, no mês de 
dezembro de 2004, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais). 
 
O custo benefício, deste projeto, é muito grande em 
relação à despesa, se considerarmos a motivação e a 
valorização proporcionada aos servidores do MP-ES, 
que estão há muito tempo sem reajustes de 
vencimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 
 
Vitória, 15 de dezembro de 2004. 
 
OF/GAB/Nº ..../04 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 
para apreciação dessa Augusta Assembléia 
Legislativa, conforme art. 115 da Constituição 
Estadual, o anexo Projeto de Lei, que tem por 
finalidade conceder um abono pecuniário para os 
servidores administrativos, efetivos e em comissão, 
ativos e inativos, deste Ministério Público-ES, no 
mês de dezembro de 2004, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais). 
 
A proposta visa atender às justas reivindicações dos 
servidores desta instituição, por um incentivo 
financeiro, considerando que não tiveram nenhum 
tipo de recomposição dos vencimentos, nem mesmo 
os reajustes de reposição da perda inflacionária. 
 
A despesa decorrente da aprovação deste Projeto de 
Lei tem adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, assim como respeita os limites 
estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 -–Lei de Responsabilidade Fiscal, além de 

apresentar um valor muito pequeno, de apenas R$ 
137.000 (cento e trinta e sete mil reais), mas que 
representam um custo benefício muito grande para 
os servidores e para a administração do MP-ES. 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
DEPUTADO ESTADUAL CLAUDIO VEREZA 
NESTA 
 
Certos da peculiar atenção dessa Augusta 
Assembléia Legislativa e sua habitual sensibilidade 
aos pleitos mais prementes, agradecemos 
antecipadamente. 
 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Procuradoria-Geral de Justiça 
 
PROJETO DE LEI Nº 353/2004 

 
Acrescenta na remuneração do mês de 
dezembro dos servidores administrativos do 
MP-ES um abono pecuniário. 

 
Art. 1º A remuneração do mês de dezembro de 2004, 
dos servidores administrativos, efetivos e em 
comissão, do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, fica acrescida de um abono 
pecuniário no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
Parágrafo único – No valor do referido abono não 
incidem descontos ou vantagens pessoais, exceto se 
a legislação em vigor assim o determinar. 
 
Art. 2º Aplica-se aos proventos dos servidores 
inativos do Ministério Público-ES o abono 
estabelecido no artigo 1º desta Lei. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correm à conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do corrente 
exercício. 
 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA 

 
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 

DESPESA 
 
Em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000, 
DECLARO que a aprovação do Projeto de Lei que 
concede abono pecuniário aos servidores 
administrativos, efetivos e em comissão, ativos e 
inativos do Ministério Público tem adequação 
Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária 
Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentarias. 
 
Vitória, 15 de dezembro de 2004. 

 
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) –Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO Nº 105/2004 
 

Indicação a que se segue com o 
objetivo de construção de 5 km de 
Revestimento asfático na estrada 
que liga a BR 262 (km 72) à 
Pousada Parque do China - Hotel 
Fazenda, em Domingos Martins- 
ES. 

 
 O Deputado Estadual Délio Iglésias, no 
uso de suas prerrogativas parlamentares, e com fulcro 
no art. 134, VIII e 167, do Regimento Interno na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, solicita que seja encaminhada ao Exmo. 
Governador do Estado do Espírito Santo a presente 
INDICAÇÃO: 
 
 A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, por proposição do Deputado 
Estadual Délio Iglésias solicita a construção de 5 
km de revestimento asfáltico na estrada que liga a 
Rodovia Federal BR- 262 na altura do km 72, à 
“Pousada Parque do China - Hotel Fazenda”, em 
Domingos Martins. 
 
 Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2004. 
 

DÉLIO IGLÉSIAS 
Deputado Estadual- Líder PRTB 

Vice - Presidente da Comissão de Turismo 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 A presente INDICAÇÃO tem por escopo 
atender a demanda de aproximadamente 50.000 
(cinqüenta mil) habitantes, dentre moradores, 
produtores rurais e empreendedores que já investiram 
e que ainda estão investindo na Região de Montanhas, 
que possui o terceiro melhor clima do planeta, merce 
da bondade do Grande Arquiteto do Universo. 
 
 É bom que se frise que tal obra asfáltica, ao 
mesmo tempo que proporcionará um rápido 
escoamento da produção agrícola da região que 
abastece o mercado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo, também proporcionará 
uma eficiente recepção aos turista que gastam grande 
soma de dinheiro em nosso Estado. 
 
 Devo registrar que o “Parque do China” é o 
maior e melhor complexo de lazer das montanhas 
capixabas e só por tal motivo, já justificaria a 
construção do asfaltamento desta estrada. 
 
 O referido parque possui 6.500 (seis mil e 
quinhentos) associados dentre remidos e 
contribuintes, que visitam a área com relativa 
freqüência, além de gerar emprego e renda para mais 
de 50 famílias. 
 
 Por tudo isso e por considerar-se que há a 
real necessidade de se apoiar os agro negócios, bem 
como o agro turismo visando fixar o homem ao 
campo e proporcionar renda aos seus moradores, e a 
percepção de divisa da parte do Estado, entendo da 
necessidade permanente de S. Exma, o Senhor 
Governador do Estado apoiar tal pleito, acolhendo-o, 
para assim premiar o empreendedorismo do povo das 
montanhas, cujas culturas alemã e italiana ajudam a 
propagar o nosso Espírito Santo pelo Brasil e além 
fronteiras. 

 
POUSADA PARQUE DO CHINA 

HOTEL FAZENDA 
 
Domingos Martins, 10 de dezembro de 2004. 
 
 Senhor Deputado: 
 
 A Região de Montanhas do Espírito Santo, 
que foi contemplada pelo Criador com um dos 
melhores climas do planeta, e é detentoras de belezas 
naturais indescritíveis e pouco exploradas. 
 
 O presente momento político - 
administrativo, ora em curso tem colocado o Espírito 
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Santo na agenda do turismo de negócios e de turismo 
de lazer nacional e internacional. 
 
 Isto faz com que nos preparemos dotando os 
Municípios mais vocacionados com uma infra-
estrutura compatível com os anseios dos visitantes, 
conferindo-lhes o mínimo de conforto necessário, em 
especial, com estradas que possibilitem o acesso 
facilitado de todos. 
 
 Dentro deste enfoque, na condição de 
proprietário da “Pousada Parque do China - Hotel 
Fazenda”, localizada às margens da Rodovia Federal 
BR 262-km 72, mais exatamente na Região de 
Ribeirão dos Lagos - Vitor Hugo - Domingos Martins 
e proximidade de Pedra Azul e Marechal Floriano, 
vem solicitar desse Ilustre Parlamentar, sua 
intervenção junto à S. Exa, o Senhor Governador do 
Estado, no sentido de obter seu beneplácito e a 
conseqüente autorização em dotar os cinco 
quilômetros de estrada que separam o referido 
empreendimento turístico, maior e melhor complexo 
de lazer das montanhas capixabas, de pavimentação 
asfáltica. 
 
 Devo esclarecer que tal estrada, uma vez 
dotada da infra-estrutura requerida, atenderá de forma 
direta a aproximadamente 50.000 (cinqüenta mil) 
habitantes e mais as localidades de Barra de Pedra 
Azul, Alto Parajú, Ribeirão Capixaba e São Rafael, 
dentre as já mencionadas, e indiretamente muitas 
outras. Serão beneficiados ainda, inúmeros 
agricultores da região, que se constitui num centro 
abastecedor de hortifrutigranjeiros da Capital e de 
outros Estados. 
 
 Como bem pode se verificado, o custo - 
beneficio da pavimentação asfática ora solicitada é 
deveras vantajoso e proporcionará a inserção da 
região mencionada, ainda de forma mais intensa na 
agenda de excelência turística do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 Convicto de que Vossa Excelência terá como 
propósito apoiar a pretensão de milhares de 
moradores, produtores rurais e empreendedores, 
rogamos transmitir ao competente e probo 
Governador Paulo Hartung, nosso pleito e apoio 
incondicional ao seu governo de reconstrução do 
Estado. 
 
 Ao agradecer o apoio a ser dispensado a esta 
coletiva pretensão, subscrevo-me. 
 
 Atenciosamente, 
 

VALDEIR NUNES 
Proprietário da Pousada Parque do China 

Hotel Fazenda 
 
AO EXMO. SR. 
DÉLIO IGLÉSIAS 
DEPUTADO ESTADUAL 
LÍDER DO PRTB 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Em discussão a Indicação nº 105/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para votação. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que 
respondem os Srs. Deputados 
Anselmo Tose, Brice Bragato, 
Cláudio Thiago, Claudio Vereza, 
Carlos Casteglione, Edson Vargas, 
Euclério Sampaio, Fátima Couzi, 
Gilson Amaro, Gilson Gomes, 
Heraldo Musso, Marcelo Santos, 
Marcos Gazzani, Mariazinha 
Vellozo Lucas, Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida, Sueli Vidigal e 
Zé Ramos. (18) 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO 
TOSE) – Sr. Presidente, responderam à chamada 18 
Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Há quorum para votação. 
 Em votação a Indicação nº 105/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROPOSTA 
DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14/2004 

 
Modifica o parágrafo único do 
art. 3º da Constituição Estadual, 
especificando as formas de 
discriminação as quais a Lei 
estabelecerá sanções. 

 
 Artigo 1º- O parágrafo único do art. 3º da 
Constituição do Estado do Espírito Santo passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 3º ..................................... 
 
Parágrafo Único – Leis Estadual e 
Municipal cominarão sanções de 
natureza administrativa, econômica 
e financeira a quem incorrer em 
discriminação por motivo de 
origem, raça, cor, sexo, idade, 
estado civil, crença religiosa, 
orientação sexual ou de convicção 
política ou filosófica, e de outras 
quaisquer formas, 
independentemente das medidas 
judiciais prevista em Lei;” 

 
 Artigo 2º- Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de dezembro de 2004. 

 
BRICE BRAGATO 

Deputada Estadual/PT 
CARLOS CASTEGLIONE 

Deputado Estadual/PT 
HELDER SALOMÃO 
Deputado Estadual/PT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
JOSÉ ESMERALDO 

FÁTIMA COUZI 
SUELI VIDIGAL 

CABO ELSON 
ZÉ RAMOS 

JOSÉ TASSO ANDRADE 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 A presente proposta de Emenda 
Constitucional visa exclusivamente a especificar as 
formas de discriminação rechaçadas por nossa 
Constituição. O atual texto Constitucional se limita a 
emitir comando para que futura norma estabeleça 
sanções a qualquer tipo de discriminação, sem, 
contudo, mencionar quais formas de discriminação. 
 O que se deseja com a presente proposta é 
substituir a expressão “qualquer tipo de 
discriminação” pelas diversas formas de 
manifestação dessa prática. 
 Assim, entendemos está reafirmando nossa 
posição radical contra toda e qualquer forma de 
discriminação. 
 Não basta dizer que somos contra qualquer 
forma de preconceito, é preciso, a exemplo de 
diversas outras Constituições Estaduais, como a de 
Santa Catarina, criar dispositivo a fim de estampar a 
opção democrática de nosso Estado e mais, criar 
mecanismo capazes de combater a discriminação. 

 Para isso, faz parte da política afirmativa que 
especifiquemos as faces mais perversas dessa prática, 
ou seja, aquelas que dizem respeito à opção sexual, 
religiosa, política, ou ainda aquela que deriva da 
origem étnica da pessoa. 
 Esse é apenas o primeiro passo para que o 
Estado comece a atuar decisivamente à frente de 
ações que além do combate, possibilitem uma maior 
inserção social das minorias. 
 Pelo significado da Emenda, esperamos o 
apoio dos nobre pares em sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Publique-se. Duas matérias deram 
entrada hoje, a que acabou de ser lida, que é uma 
Emenda Constitucional, e a que foi lida 
anteriormente, do Ministério Público. Ambas serão 
publicadas no dia de amanhã. 
 Portanto, não haverá possibilidade de 
votação dessas matérias neste período legislativo. 
Assim sendo, ficarão para o mês de fevereiro. Por 
isso, estamos esclarecendo esta questão. 
 Pela Constituição Estadual a Assembléia 
Legislativa entra em recesso no dia 15 de dezembro, 
ou seja, hoje, à meia-noite. Como o Diário do Poder 
Legislativo só é publicado no horário da manhã de 
cada dia, as matérias só serão publicadas na manhã do 
dia de amanhã, quando a Assembléia Legislativa já 
estará em recesso. 
 Infelizmente, não poderemos ter votação 
dessas matérias. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento 
s/nº-2004, do Deputado Cláudio Thiago, de voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Carlos 
Sabbagh, ocorrido recentemente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento s/nº-2004, do Deputado Sérgio 
Borges, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr. José Fernandes Neto, ocorrido recentemente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Transmita-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 2071/2004 

 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
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 Os Deputados infra-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª., 
com base no art. 57, § 2º da Constituição Estadual, e 
arts. 154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminha ao Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Dr. Rodney Miranda, o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 
 
- Que seja fornecido cópia, por esta Secretaria, 

de todo o processo de Licitação para a compra 
e montagem dos Rádios de comunicação do 
Centro Integrado de Operações de Defesa 
Social - CIODS, contendo especificamente: 

1- Cópia do Edital de abertura da licitação e das 
possíveis alterações; 

2- Valor total licitado; 
3- CNPJ e nome das firmas concorrentes; 
4- CNPJ, nome da empresa vencedora e de seus 

respectivos sócios; 
5- Prova de quitação da empresa vencedora 

junto à Secretaria de Estado da Fazenda à 
época da habilitação para o certame; 

6- Quando houve a última troca dos referidos 
rádios da PM? 

7- Por fim, que seja encaminhados documentos 
comprobatórios de todas as informações 
prestadas; 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
dezembro de 2004. 
 

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

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual/PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 2072/2004 

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

 
Os Deputados infra-assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., 
com base no art. 57, § 2º da Constituição Estadual, e 
arts. 154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado ao Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Dr. Rodney Miranda, o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 

 

- Que seja fornecida cópia, por essa Secretaria, 
do processo de Licitação da contratação do 
serviço de manutenção da rede dos Rádios de 
Comunicação da Polícia Militar, contendo 
especificamente: 

1 – Cópia do Edital de abertura e das possíveis 
alterações; 
2 – Valor total licitado; 
3 – Valor oferecido pela empresa vencedora; 
4 – CNPJ e nomes das firmas concorrentes; 
5 – CNPJ, nome da empresa vencedora e dos seus 
respectivos sócios; 
6 – Prova de quitação da empresa vencedora junto 
à Secretaria de Estado da Fazenda, à época da 
apresentação da proposta para habilitação ao 
processo licitatório; 
7 – Nome, quantidade e comprovante de 
freqüência dos funcionários que a empresa 
vencedora mantém trabalhando na manutenção 
dos Rádios da Polícia Militar; 
8 – Se há previsão de realizar a troca de todo o 
Sistema de Comunicação da Polícia Militar? Caso 
sim, quando e por que razão? 
9 – Por fim, que sejam encaminhados documentos 
comprobatórios de todas as informações 
prestadas; 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
dezembro de 2004. 

 
BRICE BRAGATO 

DEPUTADA ESTADUAL/PT 
HELDER SALOMÃO 

DEPUTADO ESTADUAL/PT 
CARLOS CASTEGLIONE 

DEPUTADO ESTADUAL/PT 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 2073/2004 

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

 
Os Deputados infra-assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., 
com base no art. 57, § 2º da Constituição Estadual, e 
arts. 154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado ao Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Dr. Rodney Miranda, o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 
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- Que seja fornecida cópia, por essa Secretaria, 
de todo o processo de Licitação para a 
constituição do Sistema de Rastreamento de 
Veículos do Centro Integrado de Operações de 
Defesa Social – CIODS, contendo 
especificamente: 

1 – Cópia do Edital de abertura e das possíveis 
alterações; 
2 – Valor total licitado; 
3 – CNPJ e nomes das firmas concorrentes; 
4 – CNPJ, nome da empresa vencedora e dos seus 
respectivos sócios; 
5 – Prova de quitação da empresa vencedora junto 
à Secretaria de Estado da Fazenda, à época da 
habilitação do processo de licitação; 
6 – Qual a base legal da exigência de comprovação 
da certificação IS0 9000 como critério licitatório? 
7 – Se o processo permite terceirização ou alguma 
outra forma de sub-empreitada. 
8 – Se os equipamentos estão sendo fornecidos pela 
vencedora ou por terceiros. Caso seja fornecido 
por terceiros, seja informada a razão social do 
fornecedor; 
9 – Por fim, que sejam encaminhados documentos 
comprobatórios de todas as informações 
prestadas; 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
dezembro de 2004. 

 
BRICE BRAGATO 

DEPUTADA ESTADUAL/PT 
HELDER SALOMÃO 

DEPUTADO ESTADUAL/PT 
CARLOS CASTEGLIONE 

DEPUTADO ESTADUAL/PT 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Oficie-se 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

(Comparecem os Srs. Deputados 
Cabo Elson e Délio Iglesias) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 2074/2004 

 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 Os Deputados infra-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., 
com base no art. 57, § 2º da Constituição Estadual, e 
arts, 154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento de Infra-estrutura e Transporte, 

Sra. Rita Camata, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: 
 

• Que seja fornecida cópia, por essa 
Diretoria, de todos os processos de compra de 
bens, bem como de prestação de serviços 
contratados pela CETURB no ano de 2004, 
com dispensa de licitação, especificamente 
sobre a Contratação de Consultoria de 
Segurança para os Terminais da Grande 
Vitória; Compra de câmeras de filmagem 
para os Terminais; Contratação da empresa 
de vigilância VSG, para a segurança armada 
dos terminais. Requer ainda as seguintes 
informações: 

1 – A base legal das dispensas de licitação; 
2 – A motivação para as dispensas; 
3 – Qual o critério de escolha das empresas 
contratadas; 
4 – Nome das empresas contratadas e dos seus 
respectivos sócios; 
5 – Prova de quitação da empresa vencedora 
junto ao Governo do Estado; 
6 – Valor total contratado; 
7 – Por fim, que sejam encaminhados documentos 
comprobatórios de todas as informações 
prestadas; 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de dezembro de 2004. 
 

BRICE BRAGATO 
DEPUTADA ESTADUAL/PT 

HELDER SALOMÃO 
DEPUTADO ESTADUAL/PT 

CARLOS CASTEGLIONE 
DEPUTADO ESTADUAL/PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Oficie-se 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO Nº 2075/2004 
 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
 Os Deputados infra-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exa., 
com base no art. 57, § 2º da Constituição Estadual, e 
arts, 154, II e 156 do Regimento Interno que seja 
encaminhado ao Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Dr. Rodney Miranda, o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 
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- Que esta Secretaria informe sobre os 
procedimentos a respeito do sistema de 
comunicação da Polícia Militar, 
especificamente: 

1. Se haverá mudança no sistema de 
comunicação da Polícia Militar; 

2. Se há previsão de aquisição de repetidoras de 
comunicação. Caso haja previsão, quantas 
serão as repetidoras e se estas operarão em 
sistema digital; 

3. Caso sejam repetidoras em, sistema digital, 
qual o valor estimado de cada uma delas? 

4. A futura repetidora utilizará tecnologia 
digital ou analógica? 

5. Se a repetidora terá utilidade para o atual 
sistema analógico usado pela Polícia Militar, 
uma vez que o sistema é não troncalizado; 

6. Se há autorização da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL para o Estado 
operar pelo sistema troncalizado de 
repetidoras digitais, considerando que aquela 
Agência normalmente só autoriza que o 
sistema troncalizado opere em UHF; 

7. Se há previsão de treinamento para 
operadores do provável sistema digital e qual 
o custo estimado para treinar os servidores; 

8. Por fim, que sejam encaminhados 
documentos comprobatórios de todas a s 
informações prestadas; 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de dezembro de 2004. 
 

BRICE BRAGATO 
DEPUTADA ESTADUAL/PT 

HELDER SALOMÃO 
DEPUTADO ESTADUAL/PT 

CARLOS CASTEGLIONE 
DEPUTADO ESTADUAL/PT/ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Oficie-se 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2076/2004, do Deputado José 
Ramos, de licença para tratamento de saúde no dia 
13 de dezembro de 2004, conforme atestado médico.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Defiro a licença. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento 2099/2004, da Deputada Fátima 
Couzi, de licença  para tratamento de saúde no dia 
03 de novembro de 2004, conforme atestado médico.  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

A respeitável Mesa Diretora, apresentou o 
presente projeto de Resolução visando a denominação 
do espaço situado no “Pilotis” da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo.  
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Através do Projeto de Resolução nº351/04 a 
Mesa Diretora propôe seja denominado “Galeria 
Malaquias da Silva”, o espaço situado no “Pilotis” da 
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, ao qual 
será privilegiado de exposições e manifestações 
artísticas e culturais. 
 O Sr. Elpídio Malaquias da Silva, artista 
autodidata, realizou inúmeras exposições individuais 
e coletivas, retratando a natureza e a vida das pessoas 
simples e humilde de nosso Estado. O artista se 
encaixa de forma muito interessante nas atividades 
desenvolvidas e ao momento que presenciamos, já 
que foi de extrema importância para a formação e 
divulgação da cultura popular, visto que já esteve 
entre o povo, vivendo suas tradições e histórias. 
 A matéria se compreende dentre aquelas que 
a Assembléia Legislativa poderá dispor, conforme 
preceitua o art. 55 da Constituição Estadual. 
 Destarte, conclui-se ser de bom alvitre a 
permissão para a regular tramitação do mesmo, onde 
se poderá permitir com profundidade sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. 
 Isto posto, somos pela adoção do seguinte. 
 

PARECER Nº 386/2004 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa e quanto ao Mérito é pela 
aprovação na forma do Art. 275-B do Regimento 
Interno, do Projeto de Resolução nº 351/2004. 
  

Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 
2004. 

 
ZÉ RAMOS 

Presidente e Relator 
EUCLÉRIO SAMPAIO 
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LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
387/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da Redação Final ao Projeto de Lei Complementar 
nº 41/2004, oriundo da Mensagem Governamental nº 
259/2004, que reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social.  

 
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: COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
Projeto de Lei n.º 155/04 de autoria do Exmo. Sr. 
Anselmo Tose, visando a instituir o “Dia Estadual da 
Cultura da Paz”.  O presente Projeto foi protocolado 
no dia 31/05/2004, tendo sido lido na Sessão 
Ordinária do dia 01/06/2004 e publicado no DPL às 
páginas 2185. 
 
A proposição vem à essa Comissão para análise da 
constitucionalidade. 
 
É O RELATÓRIO. 
 

PARECER DA RELATORA 
 
Projeto de Lei de autoria do Exmo. Sr. Deputado 
Anselmo Tose objetivando a instituir o último 
Domingo do mês de maio como “Dia Estadual da 
Cultura da Paz”. 
 

Não vislumbramos qualquer óbice, tanto no que se 
refere à iniciativa, tanto quanto ao mérito do presente 
Projeto, capaz de impedir sua regular tramitação. 
 
Trata-se de uma importante iniciativa desta Casa de 
Leis na tentativa de somar esforços com o 
Movimento Pela Paz, que tem por objetivo a 
mobilização da sociedade civil em prol do 
desarmamento, da não-violência, de políticas públicas 
na área da segurança pública, enfim, em prol da Paz. 
 
Dessa maneira, entendemos como positiva a iniciativa 
do Deputado, sugerimos à Comissão a adoção do 
seguinte Parecer: 
 

PARECER Nº 212/2004 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE E 
BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 
nº155/04, de autoria do Deputado Anselmo Tose. 
 

Sala das Comissões, em 10 de agosto de 
2004. 
 

JOSÉ RAMOS 
PRESIDENTE 

BRICE BRAGATO 
RELATORA 

ROBSON VAILLANT 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

HERALDO MUSSO 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei nº 155/04, de autoria do Deputado 
Anselmo Tose, que visa instituir “Dia Estadual da 
Cultura da Paz”, foi lido na sessão ordinária de 
01/06/2004, publicado à página 2185. Foi provado na 
Comissão de Constituição e Justiça através do Parecer 
nº 212/04, em 10 de agosto de 2004. 
 
Distribuído à Comissão de Educação, avocamos o 
presente projeto para relatar. 
 
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Analisado plenamente sob os aspectos quanto à 
constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa e 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
sob a ótica deste relator o projeto só traz benefícios à 
sociedade uma vez que procura conscientizar a 
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população quanto ao aspecto social e a luta pela paz 
tão necessária entre nós. 
 
Não existindo nenhum obstáculo legal para o 
prosseguimento do presente projeto, somos pelo 
seguinte parecer: 
 

PARECER Nº 04/2004 
 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, é 
pela aprovação do projeto de lei nº 155/2004, de 
autoria do Deputado Anselmo Tose. 
 
Sala das Comissões, em     de novembro de 2004. 
 

CLÁUDIO THIAGO 
Presidente e Relator  
DÉLIO IGLESIAS 

HELDER SALOMÃO 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
Trata a presente Mensagem Governamental nº 
227/2004, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, de VETO TOTAL aposto ao 
Projeto de Lei nº 60/2004 (Autógrafo de Lei nº 
175/04). Neste contexto, destaca-se que a Proposição 
vetada é de autoria do Sr. Deputado José Tasso e 
dispõe sobre procedimentos de recursos das 
infrações de trânsito. 
 
A Mensagem de Veto suso mencionado foi 
protocolizado no dia 23 de novembro de 2004 e, em 
seqüência, foi lida no Pequeno Expediente da Sessão 
Ordinária realizada no dia 24 do mesmo mês e ano. 
Por sua vez, foi a referida Mensagem publicada no 
Diário do Poder Legislativo do dia 30 de novembro 
de 2004, às fls. 5948 e 5949. Posteriormente, no dia 
1º de dezembro do corrente ano, a Mensagem 
Governamental foi distribuída a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para efeito de exame e parecer, na forma dos artigos 
40 e 224, caput, e § 2º, do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis (Resolução nº 1600/91). 
 
Este é o Relatório. 

 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Com fulcro no art. 66, § 2º, da Constituição 
Estadual, o Veto Total ora em estudo, encaminhado 
pela Mensagem Governamental nº 227/2004, visa 
invalidar integralmente o Projeto de Lei nº 60/2004 
(Autógrafo de Lei n° 175/04), de autoria do Sr. 
Deputado José Tasso. O veto em questão funda-se 
na argüição de inconstitucionalidade formal, em 
razão da matéria sobre “trânsito” ser de competência 
privativa da União (art. 22, inciso XI, da CF). 
 
Certamente, o dispositivo constitucional mencionado 
na Mensagem traz entendimento de que a matéria 
sobre “transito” (aqui, também, se inclui a questão 
das multas por infração de trânsito) pertence ao 
campo legislativo privativo da União. Vejamos o 
comando do art. 22, inciso XI, da CF: 
 

“Art. 22. Compete privativamente 
à União legislar sobre: 
 
XI – trânsito e transporte.” 

 
Diante do objeto normativo vetado, afere-se, 
pacificamente, a sua natureza material de “trânsito”, 
de sorte a encontrar-se entre aquelas de competência 
legislativa privativa da União. Dessarte, ficando 
vedado aos Estados-Membros legislar sobre tal tema 
e, caso assim procedam, as norma estaduais 
respectivas serão maculadas por vício de 
inconstitucionalidade formal insanável 
 
Nota-se que, no âmbito da competência privativa da 
União sobre o tema de “trânsito”, o Governo Federal 
já editou a Lei n° 9503/97 (Código Brasileiro de 
Trânsito) que regulamenta todo o universo da 
matéria e de forma uniforme em todo o território 
nacional. Observa-se, ainda, que mesmo a hipótese 
de possível delegação legislativa para os Entes 
estaduais (art. 22, parágrafo único, da CF), via lei 
complementar federal delegadora, nunca ocorreu em 
nosso Ordenamento Jurídico. 
 
Mesmo com o reconhecimento do seu caráter 
meritório no que tange ao interesse público 
envolvido, a práxis da análise técnico-jurídica acima 
disposta verifica, incontestavelmente, a 
inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei n° 
60/2004 (Autógrafo de Lei n° 175/04) e, por via de 
conseqüência, sustentando juridicamente o veto total 
a ele aposto pela Mensagem Governamental n° 
227/2004. É o entendimento. 
 
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
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PARECER N° 374/04 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do Veto Total aposto ao Projeto 
de Lei n° 60/04, transformado em Autógrafo de Lei 
n° 175/2004. 
 
 Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 
2004. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente e Relator 
ROBSON VAILLANT 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
REGINALDO ALMEIDA 

BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

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

 
Relatório 

 
O Exmo. Governador do Estado encaminha 

Mensagem n° 237/2004 vetando integralmente o 
Projeto de Lei nº 085/2004, de autoria da Deputada 
Suely Vidigal, transformando no Autógrafo de Lei 
nº 181/2004, cujo fito é de estabelecer o 
fornecimento pelo prestador de serviço público no 
Estado de certificado de quitação anual ao usuário 
do serviço prestado. 
 
 A proposta tramitou regimentalmente, tendo 
sido aprovada e remetida ao Poder Executivo, para 
os fins constitucionais, tendo recebido veto total. 
 Agora, apreciando-se o veto recebido e lido 
na sessão ordinária de 06/12/2004, publicado às 
páginas 6210 à 6211 do Diário do Poder Legislativo 
de 08.12.2004, vindo a esta Comissão de Justiça, e 
distribuída a matéria, coube-nos examinar as razões 
do veto e relatar. 
 
 É o Relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 A matéria contida no Projeto de Lei n° 
085/2004, objeto do Autógrafo de Lei n° 181/2004, 
recebeu veto total aposto pelo Chefe do Poder 
Executivo, sob a argumentação de flagrante 

inconstitucionalidade, sob a alegação de que o 
mesmo possui vício de iniciativa. 
 
 Salienta o Sr. Governador de Estado de que 
o Projeto de Lei padece de vício insanável de 
inconstitucionalidade inviabilizando sua aprovação, 
pois seu trâmite infringiu regras de competência 
prevista nas Constituições federal e Estadual no que 
concerne a iniciativa. Vício este insanável. Alega 
que só o Chefe do Poder Executivo é que pode 
iniciar projetos daquela índole. 
 
 Como a sanção não supre o vício da 
iniciativa, foi impelido a apor veto total, e por outras 
razões postas em sua Mensagem Governamental n° 
237/2004. 
 
 Isto posto, recomendo a manutenção do 
veto total aposto à matéria que ora relatei, opinando 
pela adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER N° 377/04 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do VETO TOTAL objeto da 
Mensagem n° 237/2004, e, consequentemente, pela 
rejeição total do Projeto de Lei n° 085/2004 – 
Autógrafo de Lei n° 181/2004 – de autoria da 
Deputada Suely Vidigal. 
 
 Sala Rui Barbosa, em 14 de dezembro de 
2004. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA - Relator 

ROBSON VAILLANT - (Contra) 
EUCLÉRIO SAMPAIO - (Contra) 

REGINALDO ALMEIDA 
BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
encaminha Mensagem n° 234/2004 vetando 
integralmente o Projeto de Lei nº 037/2004, de 
autoria da Deputada Fátima Couzi, trata-se de 
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matéria vedando a veiculação de informativos ou de 
publicidades de órgãos públicos estaduais em 
jornais, revistas e similares, que não comprovem, 
previamente, a regular periodicidade de suas seis 
últimas edições.  
A matéria tramitou regimentalmente, tendo sido 
aprovada e remetida para sanção do Executivo 
Estadual, conforme preceitua o art. 66, “caput”, da 
Constituição Estadual, que a vetou totalmente na 
forma do § 2° do mesmo artigo. 
Para ser apreciado, o veto foi lido na sessão 
ordinária do dia 01.12.2004 e encontra-se publicado 
no DPL do dia 03.12.2004, às páginas 6125 e 6126. 
Vindo a esta Comissão e sendo distribuído, coube-
nos proceder ao exame e emissão de parecer. 
 
É o Relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria objeto do Projeto de Lei n° 37/2004, foi 
vetada totalmente, sob a argumentação de flagrante 
inconstitucionalidade, configurada na invasão de 
competência para legislar sobre organização 
administrativa. 
Como a sanção não supre a irregularidade da 
iniciativa, o Chefe do Executivo vetou-a totalmente, 
considerando a presença de vícios de 
inconstitucionalidade, formal e material. 
Alega na sua fundamentação infringência aos arts. 
61, § 1°, II “b” e 84, VI, da Constituição Federal, a 
seguir:  

 
“Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou comissão da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador 
Geral da República e ao cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
 1º São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: 
 
(...) 
 
II – disponham sobre: 
 
(...) 
 
b) organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos 
Territórios;’ 

................................................................. 
 
“ Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
 
(...) 
 
VI – Dispor, mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos; 

b) extinção de funções ou cargos 
públicos, quando vagos;” 

 
e arts. 65, parágrafo único, III e 91, II e V, da Carta 
Estadual, conforme infra: 
 

“ Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e ao cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa 
do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: 
 
(...) 
 
III – Organização administrativa e pessoal 
da administração do Poder Executivo;’ 
 
................................................................. 
 
“ Art. 91. Compete privativamente ao 
Governador do Estado: 
 
(...) 
 
II – Iniciar o processo legislativo, na forma 
e nos casos previstos nesta Constituição; 
 
(...) 
 
V – Dispôr, mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 

administração estadual, quando não 
implicar aumento de despesas nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos; 
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b) extinção de funções ou cargos 
públicos, quando vagos;” 

 
Desta forma, diante das evidências, recomendamos 
aos demais membros desta douta Comissão, a 
manutenção do veto integral, opinando pela adoção 
do seguinte: 
 

PARECER Nº 378/2004 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  é pela 
MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL, objeto da 
Mensagem nº 234/2004, e, consequentemente, pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 37/2004, de autoria da 
Excelentíssima Senhora Deputada Fátima Couzi. 
 
Sala Rui Barbosa, em 14 de dezembro de 2004. 
 

ZÉ RAMOS -  Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
BRICE BRAGATO 

ROBSON VAILLANT (contra) 
EUCLÉRIO SAMPAIO (contra) 

HERALDO MUSSO 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

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

 
RELATÓRIO 

 
 Através da Mensagem de nº 232/2004, o Sr. 
Governador informa a este Poder que vetou 
totalmente o Projeto de Lei nº 168/04 de autoria do 
Deputado Helder Salomão por inconstitucionalidade. 
 A matéria encontra-se publicada no Diário 
do Poder Legislativo do dia 02/02/04 à página de nº 
6098, vindo a seguir a esta Douta Comissão de 
Justiça para exame e parecer. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A propositura de autoria do Deputado 
Helder Salomão versa sobre a instalação de cercas 
energizadas destinadas à proteção de edificações ou 
terrenos localizados no Estado do Espírito Santo. 
 As empresas que fornecem este tipo de 
serviço deverão possuir registro no CREA e usar 

procedimentos consoante o que determina a 
Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT). 
 O Chefe do Poder Executivo alega na 
justificativa do veto que a matéria em foco é de 
iniciativa privativa do Governador do Estado, 
conforme os estabelecidos nos arts. 61  1º, II, “b” 
“e” 84, I, III, VI, da Constituição Federal, bem como 
os artigos 63 Parágrafo único III e VI e 91, V da 
Carta Maior Estadual. 
 Assim, neste contexto verificamos que a 
proposta normativa em epígrafe contém mesmo 
vício de iniciativa, o que impede a sua conversão em 
lei. 
 Entendemos também que o Projeto em 
análise está ligado ao Direito Comercial, produção e 
consumo, vinculado as normas estipuladas pelos 
municípios no que tange à fiscalização destas 
instalações. 
 Ante o exposto somos pelo seguinte. 
 

PARECER Nº 379/2004 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção total do veto aposto pelo 
Governador ao Projeto de Lei nº 168/03, de autoria  
do Deputado Helder Salomão. 
 
 Sala das Comissões, em 14 de dezembro 
de 2004. 
 

ZÉ RAMOS – Presidente 
LUIZ CARLOS MOREIRA – Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
ROBSON VAILLANT (contra) 

BRICE BRAGATO (contra) 
HERALDO MUSSO 

REGINALDO ALMEIDA 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Publique-se.. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO Nº 103/2004 
 
O Deputado Estadual que subscreve, com 
fundamento nos 134-VII, 167 e 278 da Resolução nº 
1.600/91, Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem a 
presença de V. Exa a solicitar seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo e à Senhora Secretária de Estado de 
Cultura do Espírito Santo a Indicação a seguir 
explicitada. 
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A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, por proposição do Deputado Carlos 
Casteglione vem respeitosamente, solicitar que seja 
realizada a reforma/restauração do prédio da 
Igreja de Nosso Senhor dos Passo (matriz velha) 
em Cachoeiro de Itapemirim, que teve seu 
tombamento aprovado pelo Conselho Estadual de 
Cultura através da Resolução nº 04/85, publicada no 
Diário Oficial do dia 05 de setembro de 1985. 
A reforma/restauração deste imóvel se faz necessária 
para impedir que o prédio, parte do Patrimônio 
Histórico e Cultural de nosso Estado, venha a se 
deteriorar de forma irreversível ou sua recuperação 
torne-se demasiadamente dispendiosa. 
Respeitosamente, 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, SALA DAS 
REUNIÕES, em 31 de maio de 2004. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
DEPUTADO ESTADUAL PT/ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Em discussão a Indicação nº 103/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
INDICAÇÃO Nº 104/2004 
 
EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 
O Deputado abaixo assinado, requer que seja 
encaminhada ao Exmo Sr. Governador do Estado, 
com base no art. 167-A do Regimento Interno, 
constante da Resolução nº 2.082 de 11 de junho de 
2003, a seguinte Indicação: 
 

• Que seja acrescido ao texto do 
artigo 30 da Lei Complementar nº 
282/2004, promulgada no dia 
26/04/2004, pelo Poder Executivo, o 
termo  visão reduzida. Ficando o artigo 
30 com a seguinte redação: 

 
“ Para efeito de concessão de aposentaria 
por invalidez com proventos integrais, 
conforme disposto na Constituição Federal, 
considera-se moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, a 

tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público  ou visão 
reduzida, cardiopatia grave, hanseníase, 
leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia 
irreversível e incapacitante, síndrome da 
imonodeficiência adquirida – Aids, 
neuropatia grave, esclerose múltipla, 
doença de parkinson, espondiloartrose 
anquilosaste, neuropatia grave, mal de 
Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se 
ainda, no que couber, os critérios 
estabelecidos pelo Regime Geral de 
Previdência Social”. 

 
A Lei Complementar nº 46 de 31/01/1994, na Sessão 
II, Da Licença para Tratamento da Própria Saúde, 
trazia na redação do artigo 131: “Ao servidor 
público acometido de tuberculose ativa, alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão 
reduzida (...).” 
Entendemos que este termo “visão reduzida”, 
suprimido do texto da Lei Complementar nº 
282/2004, se faz mister, pois produz efeito de 
concessão de aposentadoria por invalidez com 
proventos integrais, obedecendo assim o disposto na 
Constituição Federal. Por isso trazemos ao 
conhecimento do Governo de nosso Estado, pois 
compreendemos que tal competência Legislativa é 
do Poder Executivo, e que tal medida assegura os 
direitos constitucionais dos servidores públicos. 
 
 Sala das Sessões,  em 14 de dezembro de 
2004. 
 

GEOVANI SILVA 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em discussão a Indicação nº 104/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2078/2004, da Deputada Fátima 
Couzi, de sessão solene em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, a realizar-se às 19 horas, do 
dia 08 de março de 2005, no Plenário desta Casa. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em discussão o  Requerimento nº 
2078/2004. 
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 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2079/2004, da Deputada Fátima 
Couzi, de sessão solene em homenagem ao Dia 
Estadual do Taxista, a realizar-se às 19 horas, do dia 
22 de setembro de 2005, no Plenário desta Casa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em discussão  o Requerimento nº 
2079/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2080/2004, da Deputada Fátima 
Couzi, de sessão solene em homenagem ao Dia 
Estadual do Cabeleireiro, a realizar-se às 19 horas, 
do dia 03 de novembro de 2005, no Plenário desta 
Casa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em discussão  o Requerimento nº 
2080/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2081/2004, da Mesa Diretora, de 
sessão solene em homenagem aos 75 anos da 
Imigração Polonesa no Espírito Santo, a realizar-se 
às 19 horas, do dia 03 de maio de 2005, no Plenário 
desta Casa. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em discussão  o Requerimento nº 
2081/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2082/2004, da Deputada Brice 
Bragato, de alteração de data para o dia 07 de abril 
de 2005, da sessão especial que seria  realizada dia 
14 do corrente, no Plenário desta Casa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em discussão  o Requerimento nº 
2082/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimento nº 2083/2004, do Deputado Cabo 
Elson, de convocação do Secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social, para prestar 
esclarecimentos sobre as atividades referentes à 
segurança pública. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em discussão  o Requerimento nº 
2083/2004. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2068 e 2069/2004, ambos da 
Deputada Fátima Couzi, de voto de congratulações 
com a Faculdade UVV de Guaçuí e com o Centro de 
Atenção Psico-Social – CAP’S, em Cachoeiro de 
Itapemirim, pela sua inauguração. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2068/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2068 e 2069/2004, ambos da 
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Deputada Fátima Couzi, de voto de congratulações 
com a Faculdade UVV de Guaçuí e com o Centro de 
Atenção Psico-Social – CAP’S, em Cachoeiro de 
Itapemirim, pela sua inauguração. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2069/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Requerimento 
nº 2070/2004, do Deputado Cláudio Thiago, de voto 
de congratulações com a SEDETUR – Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, 
na pessoa do SR. Júlio Cesar Carmo Bueno e com a 
SUPPIN – Superintendência dos Projetos de 
Polarização Industrial, na pessoa do Sr. Francisco 
Carlos da Cunha Ramaldes 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2070/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2084 e 2085/2004, ambos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Federação das Empresas de Transportes do 
Estado do Espírito Santo, pela realização da 
cerimônia de entrega do Prêmio Destaque-2004 e 
com o Ministério Público Estadual, pela abertura do 
XLIV Encontro Nacional dos Corregedores Gerais 
do Ministério Público deste Estado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2084/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2084 e 2085/2004, ambos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com a Federação das Empresas de Transportes do 
Estado do Espírito Santo, pela realização da 
cerimônia de entrega do Prêmio Destaque-2004 e 
com o Ministério Público Estadual, pela abertura do 
XLIV Encontro Nacional dos Corregedores Gerais 
do Ministério Público deste Estado. 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Em votação o Requerimento nº 
2085/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2086 e 2087/2004, ambos da 
Mesa Diretora, de voto de congratulações com a 
Superintendência de Polarização Industrial – 
SUPPIN, pela apresentação dos resultados finais da 
Pesquisa Perfil Empresarial Civit-2004 e com o 
Ministério Público Estadual, pela realização da 
cerimônia comemorativa do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, na qual ocorreu o lançamento do 
Disque Ministério Público, objetivando o 
recebimento de denúncias referentes a diversos 
crimes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Em votação o Requerimento nº 
2086/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2086 e 2087/2004, ambos da 
Mesa Diretora, de voto de congratulações com a 
Superintendência de Polarização Industrial – 
SUPPIN, pela apresentação dos resultados finais da 
Pesquisa Perfil Empresarial Civit-2004 e com o 
Ministério Público Estadual, pela realização da 
cerimônia comemorativa do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, na qual ocorreu o lançamento do 
Disque Ministério Público, objetivando o 
recebimento de denúncias referentes a diversos 
crimes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Em votação o Requerimento nº 
2087/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
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realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2088/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 

“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2089/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2090/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2091/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 

pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2092/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2093/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a 
Associação dos Servidores do Incaper, pela 
realização da festa de confraternização de seus 
servidores; com a Prefeitura Municipal de Vitória, 
pela realização da II Feira de Negócios e Serviços; 
com a Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, 
pela realização do Concerto de Natal CST, no dia 18 
deste, na Praia de Camburi; com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, pela realização do Encontro 
Regional de Produtores de Banana, que acontecerá 
no SESC de Guarapari, em 15 do corrente; com a 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
pela realização da solenidade de posse de sua nova 
diretoria; com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIPÚBLICOS, pela realização do debate sobre a 
realidade do sistema penitenciário capixaba; com a 
Rede Tribunal de Comunicação, pela realização do 
Seminário Especial de Planejamento Empresarial 
“Como Planejar 2005”; com a Prefeitura Municipal 
de Vitória, pela realização da reunião e coquetel do 
Conselho Municipal de Vitória do Futuro, em 14 
deste; com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da II Feira de Negócios e Serviços de 
Vitória e com o Governo do Estado, pela realização 
dos eventos que relaciona. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2094/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a Associação 
dos Servidores do Incaper, pela realização da festa de 
confraternização de seus servidores; com a Prefeitura 
Municipal de Vitória, pela realização da II Feira de 

Negócios e Serviços; com a Companhia Siderúrgica 
de Tubarão – CST, pela realização do Concerto de 
Natal CST, no dia 18 deste, na Praia de Camburi; 
com a Secretaria de Estado da Agricultura, pela 
realização do Encontro Regional de Produtores de 
Banana, que acontecerá no SESC de Guarapari, em 
15 do corrente; com a Associação Capixaba de 
Supermercados – ACAPS, pela realização da 
solenidade de posse de sua nova diretoria; com o 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do 
Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, pela 
realização do debate sobre a realidade do sistema 
penitenciário capixaba; com a Rede Tribunal de 
Comunicação, pela realização do Seminário Especial 
de Planejamento Empresarial “Como Planejar 2005”; 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da reunião e coquetel do Conselho 
Municipal de Vitória do Futuro, em 14 deste; com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, pela realização da II 
Feira de Negócios e Serviços de Vitória e com o 
Governo do Estado, pela realização dos eventos que 
relaciona. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2095/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a Associação 
dos Servidores do Incaper, pela realização da festa de 
confraternização de seus servidores; com a Prefeitura 
Municipal de Vitória, pela realização da II Feira de 
Negócios e Serviços; com a Companhia Siderúrgica 
de Tubarão – CST, pela realização do Concerto de 
Natal CST, no dia 18 deste, na Praia de Camburi; 
com a Secretaria de Estado da Agricultura, pela 
realização do Encontro Regional de Produtores de 
Banana, que acontecerá no SESC de Guarapari, em 
15 do corrente; com a Associação Capixaba de 
Supermercados – ACAPS, pela realização da 
solenidade de posse de sua nova diretoria; com o 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do 
Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, pela 
realização do debate sobre a realidade do sistema 
penitenciário capixaba; com a Rede Tribunal de 
Comunicação, pela realização do Seminário Especial 
de Planejamento Empresarial “Como Planejar 2005”; 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da reunião e coquetel do Conselho 
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Municipal de Vitória do Futuro, em 14 deste; com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, pela realização da II 
Feira de Negócios e Serviços de Vitória e com o 
Governo do Estado, pela realização dos eventos que 
relaciona. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2096/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 
Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a Associação 
dos Servidores do Incaper, pela realização da festa de 
confraternização de seus servidores; com a Prefeitura 
Municipal de Vitória, pela realização da II Feira de 
Negócios e Serviços; com a Companhia Siderúrgica 
de Tubarão – CST, pela realização do Concerto de 
Natal CST, no dia 18 deste, na Praia de Camburi; 
com a Secretaria de Estado da Agricultura, pela 
realização do Encontro Regional de Produtores de 
Banana, que acontecerá no SESC de Guarapari, em 
15 do corrente; com a Associação Capixaba de 
Supermercados – ACAPS, pela realização da 
solenidade de posse de sua nova diretoria; com o 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do 
Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, pela 
realização do debate sobre a realidade do sistema 
penitenciário capixaba; com a Rede Tribunal de 
Comunicação, pela realização do Seminário Especial 
de Planejamento Empresarial “Como Planejar 2005”; 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da reunião e coquetel do Conselho 
Municipal de Vitória do Futuro, em 14 deste; com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, pela realização da II 
Feira de Negócios e Serviços de Vitória e com o 
Governo do Estado, pela realização dos eventos que 
relaciona. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2097/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
Requerimentos nºs 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 
2093, 2094, 2095, 2096, 2097 e 2098/2004, todos da 

Deputada Janete de Sá, de voto de congratulações 
com o Movimento Espírito Santo em Ação, por todo 
o trabalho desenvolvido neste ano; com a Associação 
dos Servidores do Incaper, pela realização da festa de 
confraternização de seus servidores; com a Prefeitura 
Municipal de Vitória, pela realização da II Feira de 
Negócios e Serviços; com a Companhia Siderúrgica 
de Tubarão – CST, pela realização do Concerto de 
Natal CST, no dia 18 deste, na Praia de Camburi; 
com a Secretaria de Estado da Agricultura, pela 
realização do Encontro Regional de Produtores de 
Banana, que acontecerá no SESC de Guarapari, em 
15 do corrente; com a Associação Capixaba de 
Supermercados – ACAPS, pela realização da 
solenidade de posse de sua nova diretoria; com o 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do 
Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, pela 
realização do debate sobre a realidade do sistema 
penitenciário capixaba; com a Rede Tribunal de 
Comunicação, pela realização do Seminário Especial 
de Planejamento Empresarial “Como Planejar 2005”; 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, pela 
realização da reunião e coquetel do Conselho 
Municipal de Vitória do Futuro, em 14 deste; com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, pela realização da II 
Feira de Negócios e Serviços 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Em votação o Requerimento nº 
2098/2004, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Não havendo mais Expediente a se lido, 
submeteremos ao Plenário a mesma proposta que tem 
sido apresentada nas últimas sessões, de inversão da 
ordem da sessão, para que possamos passar 
imediatamente à Ordem do Dia. Após a votação das 
diversas matérias teremos o horário das 
Comunicações, e, sendo esta a penúltima sessão, já 
que teremos uma última sessão extraordinária para 
redação final do Orçamento, os Srs. Deputados, 
poderão, nesse horário, fazer os pronunciamentos de 
balanço final do ano, votos de congratulações, entre 
outros. 
 Gostaria de me dirigir ao nobre colega, 
Deputado Euclério Sampaio, e pedir minhas escusas 
pelos desentendimentos que tivemos no intervalo da 
sessão anterior. Como pessoas civilizadas, gostaria de 
deixar registrados na Tribuna meus pedidos de 
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desculpa, embora nosso desentendimento não tenha 
ocorrido na Tribuna. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

1. Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar nº 41/2004, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 259/2004, que 
reestrutura a Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social. Parecer nº 
387/2004, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação. 

 
2. Votação da Redação Final do Projeto de 

Resolução nº 197/2004, de autoria do 
Deputado Rudinho de Souza, alterando o 
artigo 307 do Regimento Interno, que dispõe 
sobre a interpelação. Publicado no dia 
06.07.2004. Parecer nº 19/2004, da 
Comissão de Justiça pela aprovação da 
Redação Final, publicado no DPL de 
10.12.2004. 

 
3. 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) 

 
4 Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do artigo 223 do Regimento Interno 
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. 
Parecer nº 38/2004, da Comissão de 
Finanças pela aprovação, com publicação 
dispensada na Sessão Extraordinária do dia 
15.12.2004. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Em votação a redação final do Projeto 
de Lei Complementar nº 41/2004. 

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

Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Em votação a redação final do Projeto de 

Resolução nº 197/2004. 

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

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

forma do art. 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei nº 346/2004. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) - Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados Zé 
Ramos, Brice Bragato, Reginaldo Almeida, Heraldo 
Musso, Robson Vaillant e Luiz Carlos Moreira. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, 
servidores desta Casa de Leis, profissionais de 
Imprensa, desejamos uma boa tarde a todos. 
 Inicialmente quero dizer ao Presidente 
Claudio Vereza que de fato o erro foi nosso. V.Exª 
errou e eu também errei. Também apresento meu 
pedido de desculpas, porque houve exagero de ambas 
as partes. 
 Parabenizo o Governo do Estado quanto ao 
Projeto de Lei nº 346/2004, porque ele tem uma 
grande relevância social e cessa batalhas judicias que 
causam despesas ao Estado. E, mais que isso, gerará 
um aumento na rubrica que concede reajuste aos 
servidores do Estado. Nosso parecer é pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do 
projeto. Inclusive o Governo do Estado, por meio do 
Secretário da Fazenda, prestou os esclarecimentos 
que a Sra. Deputada Brice Bragato tinha pedido. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 
(ZÉ RAMOS) – Em discussão o Parecer. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 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, esta é matéria referente à 
alteração na Lei do ICMS e na lei do IPVA, de 
origem do Governo do Estado. 
 Para simplificar minha fala, vou me deter no 
resumo que a assessoria de Bancada do PT preparou. 
É um resumo pequeno e muito competente. 
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 O Projeto de Lei nº 346/2004 prevê 
autorização para o Governo do Estado celebrar termo 
de transação para extinção de créditos tributários 
constantes de auto ou notificação de débito, lavrados 
até 30 de setembro de 2004, relativos ao ICMS. Pela 
autorização, o Governo pode extinguir créditos 
tributários originários em autos lavrados ou 
notificação, que acontece antes da lavratura do auto 
de infração. Também trata de uma transação cuja 
negociação será facultativa a cada empresa. Temos 
informação, por exemplo, que a Aracruz não pretende 
negociar. 
 As empresas abrem mão das demandas 
judiciais contra o Estado, e o Estado extingue os 
créditos que ele detém decorrente dos autos e 
notificações. Em contrapartida, as empresas pagam 
cinqüenta por cento das multas. O Governo estima 
que receberá vinte milhões de reais. Também 
pretende instituir isenção tributária de cinqüenta por 
cento de IPVA para locadoras que, no primeiro 
emplacamento, emplacarem seus carros no Estado e 
para todos os cidadãos que adquirirem automóveis de 
concessionárias situadas aqui. Ao invés de uma 
alíquota de dois por cento, uma alíquota de um por 
cento. 

Essa redução de alíquota de IPVA, de um 
por cento, seduz todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
a comprarem os carros das concessionárias do Estado, 
e nesse caso o Estado ganha com o ICMS resultante 
da operação de compra dos automóveis. 

Também pretende o projeto de lei 
implementar a redução de multas. Cria, assim, um 
escalonamento, uma dosimetria. Hoje as multas por 
obrigações acessórias, que não implicam dinheiro, 
que são aquelas como por exemplo deixar de portar 
nota fiscal, não apresentar o livro no prazo, não 
fornecer nota fiscal no ato da compra, são 
equivalentes a cem por cento do valor do imposto. 
Essas multas hoje são de cem por cento, e o Governo 
cria um escalonamento para elas de cinco a trinta ou 
cinqüenta por cento, se não nos falha a memória.  
 O Governo, como havíamos dito na manhã 
de hoje, não anexou documentos que mostrassem os 
números implicados no conteúdo do projeto. 
Levantamos Questão de Ordem, com base na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigo 14, que exige que o 
Governo faça um demonstrativo da renúncia e um 
demonstrativo da compensação dessa renúncia. 
 O Governo do Estado encaminhou, por meio 
do Secretário de Estado da Fazenda, a seguinte 
explicação: entende que o projeto de lei não implicará 
renúncia. Nós discordamos, porque se temos uma 
alíquota de dois e passamos para um, está-se 
renunciando. Se temos uma multa de cem por cento e 
passamos para cinqüenta - cem por cento em tese, 
porque ela está sendo discutida judicialmente – está-
se renunciando. Mas, o Governo alega que com a 

medida de reduzir para um por cento pretende 
alcançar um aumento na arrecadação de IPVA nos 
próximos anos. Raciocínio análogo que quando se 
diminui para um por cento a alíquota de IPVA, no 
primeiro emplacamento, para quem comprar um carro 
de uma concessionária sediada no Espírito Santo, 
está-se recolhendo o ICMS de doze por cento. 
 A repercussão financeira da redução de 
multas será inexpressível em 2005. Nos anos 
seguintes, tendo em vista que as penalidades hoje em 
vigor, por serem abusivas na maioria das vezes, têm 
sido sustada pelo Poder Judiciário, ... 
 Por fim, a autorização solicitada para 
celebrar transação, que é aquela da retirada dos 
processos em litígio, seja em juízo ou 
administrativamente, representará um ganho da 
ordem de vinte milhões, além da redução do estoque 
de créditos acumulados de ICMS por parte dessas 
empresas.  
 Considerando as explicações dadas no 
decorrer do projeto, vamos votar favorável à matéria. 
E o faremos principalmente porque acreditamos que a 
Questão de Ordem levantada na manhã de hoje por 
nós, mas com o apoio de diversos Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, alertou o Governo para o fato de que 
ele não tem que dar satisfação nem à Deputada Brice 
Bragato, nem à Bancada do PT, mas precisa ser 
rigoroso no cumprimento das determinações legais 
quando envia projetos de lei para a Assembléia 
Legislativa. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é 
muito clara ao exigir essa determinação. 
 Então, o Governo foi devidamente alertado e 
acreditamos que a lição ficará para as próximas 
matérias. Entendemos que na justificativa do Governo 
não há números concretos e esses números eram 
passíveis de serem encaminhados porque hoje, pela 
manhã, o Sr. Deputado César Colnago e nós tivemos 
acesso a um documento que o Sr. Deputado Sérgio 
Borges recebeu, nos parece, do Sindicato das 
Empresas Locadoras de Veículos. Os números estão 
todos estimados ali. Eles dizem o número de veículos 
que emplacam no Estado, o número de veículos que 
emplacam fora, o valor médio de cada emplacamento, 
o valor que aumentará caso esses emplacamentos 
venham para cá. Então, os sindicatos têm os números, 
o Governo já recebeu esse documento e, com base até 
no documento do sindicato, poderia ter mandado para 
esta Casa números mais exatos da repercussão do 
projeto e de como compensar a receita com as 
isenções que está fazendo. 
 Entendemos que o Governo atendeu muito 
precariamente; foi um meio cumprimento do que 
dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas fica 
registrado o alerta tanto para a Assembléia quanto 
para o Governo, para que nas próximas matérias essas 
questões de ordem legal sejam observadas com mais 
rigor.  
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 A última coisa sobre a qual queremos falar, 
encerrando a nossa discussão, é mais uma vez saudar 
a resistência dos servidores estaduais que estão nesta 
Casa de plantão desde segunda-feira esperando a 
votação da Lei Orçamentária, e mais do que isso 
trabalhar com a convicção que 2004 ainda não vai ser 
o ano dos servidores. 

Esperamos e sabemos que não só nós, mas 
os trinta deputados desta Casa lutarão mais em 2005 
para que não fechemos dezembro do ano que vem 
com esse tratamento indigno aos servidores, e sim 
que vocês tenham salários reajustados, melhores 
condições de trabalho, concursos públicos, o fim da 
precarização das relações de trabalho na Secretaria da 
Saúde, onde estão as contratações temporárias. 
Enfim, um ano melhor para todos os servidores 
estaduais, não só o que estão aqui, mas também os 
que não vieram a esta Casa. Obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ZÉ RAMOS) – Transferimos a presidência da 
Comissão de Justiça ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio, e pedimos a palavra para discutir o Parecer. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Zé Ramos. 
  

O SR. ZÉ RAMOS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, a matéria em pauta com certeza 
será aprovada, porque é exatamente a peça que será 
transformada em lei e que ajudará muito o Estado do 
Espírito Santo. 

Relataremos o resumo das atividades da 
Comissão de Justiça no ano de 2004. Foram 
realizadas trinta e uma reuniões ordinárias; vinte e 
uma reuniões extraordinárias ; e quatro audiências 
públicas, totalizando cinqüenta e seis reuniões. 

Matérias relatadas: cento e noventa e cinco 
pareceres pela constitucionalidade; quarenta e um 
pela constitucionalidade com emenda; trinta e um 
pela inconstitucionalidade/legalidade; treze pela 
aprovação; dezessete pela rejeição do despacho do 
Presidente; dezoito pela manutenção do despacho do 
Presidente; cinco pela admissibilidade de PEC; 
cinqüenta redações finais; sessenta e quatro 
manutenções de veto, sete rejeições de veto; pela 
anexação um, dando um total de quatrocentos e 
quarenta e dois pareceres.  

Proposições recebidas: dezesseis propostas 
de Emenda Constitucional; um Projeto de Decreto 
Legislativo; vinte e cinco Projetos de Lei 
Complementar; dezessete Projetos de Resolução; 
sessenta e nove Mensagens de Veto; duzentos e 
setenta e cinco Projetos de Lei, totalizando 
quatrocentos e três propostas. 

Correspondências recebidas foram vinte e 
uma e expedidas foram cento e uma. 
 Queríamos fazer esses registros, transmitir 
aos nossos pares nesta tarde e que fique registrado 
nos Anais desta Casa. Este ano legislativo para nós 
foi mais um ano de aprendizado, é o décimo ano 
como parlamentar e a cada dia que passa aprendemos, 
vamos enriquecendo os conhecimentos que já temos. 

Uma coisa ficou muito evidente nos últimos 
dez dias neste Parlamento e não poderíamos deixar de 
registrar: estaremos apresentando um Projeto de 
Resolução no início da próxima legislatura, para que 
possamos discutir essa questão de pedir desculpas a 
todo momento e a qualquer hora. Entendemos que 
nos últimos dias a palavra desculpa ficou banalizada 
neste Plenário. É o que queríamos registrar. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Devolvo a presidência 
da Comissão de Justiça ao Sr. Deputado Zé Ramos. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ZÉ RAMOS) – Continua em discussão o Parecer. 
 
A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, 

peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ZÉ RAMOS) – Concedo a palavra a Srª. Deputada 
Sueli Vidigal. 
 
 A SRA. SUELI VIDIGAL -(Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs. 
Deputadas; funcionários da Casa; funcionários dos 
gabinetes; profissionais da imprensa e todos os 
funcionários que lotam as galerias deste plenário, 
vamos estar acompanhando o parecer do relator 
Euclério Sampaio, na Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade deste projeto. 
 Quero, nesta oportunidade em que ocupo a 
tribuna na tarde de hoje, deixar a minha mensagem de 
natal. Peço licença aos meus pares, porque estamos 
no processo de votação do orçamento do Estado e de 
matérias para desobstruir a pauta para entrarmos em 
recesso parlamentar, mas creio que todos os 
parlamentares estarão se pronunciando 
oportunamente. 
 Quero saudar a todos os funcionários 
públicos estaduais que estão nas galerias, 
funcionários da Secretaria de Saúde, funcionários da 
Secretaria de Segurança Pública acompanhando de 
perto a atuação de cada um parlamentar, se 
mobilizando na luta pela melhoria de salário das suas 
respectivas categorias. 

Somos do entendimento que o funcionário 
público é o maior patrimônio do Estado, e como tal 
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deve ser valorizado, ser respeitado porque o cidadão 
precisa se manter com dignidade. Estarei sempre 
nesta Casa ao lado do trabalhador. 
 E nesta oportunidade digo a todos os vocês, 
não desanimem: “ o homem que removeu montanhas 
começou por carregar pequenas pedras.” 

Quero também, nesta oportunidade, 
agradecer primeiramente a Deus, a Serra, minha 
cidade, a população do Estado que me confiou este 
mandato. Ser representante legal de trinta e seis mil e 
quinhentas pessoas, que me deram voto de confiança. 
Quanta honra! E confiança não se compra em 
supermercado; confiança não se compra em farmácia 
quando se tem dor e febre; confiança se conquista 
com respeito, com amor e trabalho. 
 E foi esse trabalho junto com o meu 
companheiro, que não é companheiro só de partido, 
mas meu companheiro de luta e desafios, meu esposo, 
pai de meu filho e Prefeito Sérgio Vidigal. Quero, em 
meu nome e em nome do Prefeito Sérgio Vidigal , 
esse homem que resgatou, que reconstruiu a história 
de um município, resgatando a auto- estima, e mais 
fazendo justiça aos justos, mostrando que política é 
coisa séria, e que existem bons políticos em nosso 
Estado, em nosso país e principalmente no Município 
da Serra. Feliz Natal a todos! 
 Para finalizar quero agradecer aos meus 
pares e dizer que este ano foi de grande aprendizado 
para mim, em meio a tantas adversidades políticas, 
confrontos de idéias e debates. Só cresci como ser 
humano. Tenho o cuidado de extrair apenas o que 
soma, o que se constrói, o que dignifica e manter uma 
convivência harmoniosa com todos os Senhores. 
 Desejo a todos um feliz natal onde 
comemoramos o renascimento de Cristo Jesus em 
nossos corações. Quero deixar uma mensagem de 
reflexão para os meus pares: “ A cada momento, a 
cada nova manhã é uma oportunidade de um novo 
recomeço, e o recomeço pode ser sempre hoje” 
 Quero, nesta oportunidade, desejar um feliz 
2005 a todos os funcionários desta Casa, a todos os 
funcionários públicos, a todas as pessoas que nos 
assistem pela TV Assembléia e aos moradores da 
minha cidade.  
Quero, nesta oportunidade, desejar um feliz natal e 
2005 a todas as pessoas e dizer que na verdade 
estamos aqui, nesta tarde, querendo realmente que 
tudo o que possa ser de bom, de melhor, ou seja, o 
que for realmente bom para mim que seja bom para 
todos os Senhores.  

Desejo a todos um Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ZÉ RAMOS) - Continua em discussão o parecer. 
(Pausa) 
  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ZÉ RAMOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Cabo Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, o Projeto ora em discussão está sendo 
analisado com bastante carinho pela Bancada do 
PDT.  

Aproveitamos o momento para dirigir-nos a 
todos os servidores presentes nas galerias desta 
augusta Casa e, de uma maneira muito especial, aos 
Policiais Militares e Civis e Bombeiros Militares.  

Estamos hoje na expectativa de vermos uma 
vitória nossa consagrada, um benefício que 
reivindicamos e negociamos com a Comissão de 
Finanças e com o Governo, através deste Deputado 
que vos fala e do Sr. Deputado Euclério Sampaio. 
Estamos vendo que esta vitória está por vir muito em 
breve, é uma questão de minutos. 
 O que temos a dizer aos Policiais Militares e 
Civis - mais uma vez repetimos – é que o caminho é o 
da união. Não vamos nos dar por satisfeitos com essa 
vitória porque é claro que outras vitórias deveremos 
buscar. Há ainda a questão do fardamento, da 
promoção para Cabos e Soldados, vez que a Polícia 
Militar carece de um plano de carreira para sua base. 
Esse é um passo extremamente importante. Porém, é 
apenas um passo. É importante que continuemos 
unidos para conquistarmos outras vitórias. E só assim 
as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros 
Militar poderão crescer como categoria e como 
Instituição. Não existe outro caminho que não seja o 
da mobilização. Mas deve ser uma mobilização 
ordeira, decente, pacífica, legítima e sabendo o que 
quer. É por esta razão, Srs. Militares e Bombeiros, 
que o resultado da negociação está sendo positivo, 
embora não seja o esperado. Mas, é preferível um por 
cento de alguma coisa a cem por cento de nada. 
Avançaremos ainda mais. A luta que os Senhores 
presenciaram nesta Casa nos últimos dias retrata bem 
como é difícil o exercício da função de Deputado 
nesta Casa de Leis: defender categorias. Mas nunca 
nos curvamos, não nos vendemos e nem nos 
acovardamos. Temos um lema: defender a categoria 
dos Policiais Militares e Civis e os Bombeiros 
Militares até com o risco da própria vida porque se 
hoje estamos nesta Casa é graças, de uma maneira 
muito especial, à Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo que nos elegeu Deputado Estadual, tendo 
obtido vinte mil e noventa e três votos e fomos o 
décimo quinto Deputado mais bem votado do Estado. 
Por esta razão jamais trairíamos o ideal da nossa 
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categoria que é a Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo.  
 A luta é dura. Como V.Exas. puderam 
presenciar nos últimos dias, é preciso muita 
habilidade para lidar nesta Casa. Mas estamos 
avançando e avançaremos ainda mais, pois muita 
coisa boa há de vir.  

A Polícia Militar contribui neste Parlamento 
num conjunto de trinta Deputados. Existem dois 
militares neste Plenário que sempre votam com o 
Governo: este Deputado que vos fala e o Sr. 
Deputado Marcos Gazzani. Continuaremos dando a 
nossa parcela de contribuição ao Governo por 
entendermos que este é um Governo que está dando 
certo, é um governo que está fazendo história, é o 
governo da moralidade. Como Deputado Estadual 
estamos dando a nossa parcela de contribuição. Mas 
na hora de partir o “bolo” , com os “pés no chão”, ou 
seja, dentro da nossa realidade, vamos buscar o que é 
das Polícias Militar e Civil e do Bombeiro Militar, 
com muita ordem e decência. Os últimos dias têm 
sido difíceis porque na hora de negociar é preciso 
grande concentração. Mas, este Deputado que vos 
fala e o Sr. Deputado Euclério Sampaio cerramos 
fileiras e conseguimos buscar forças, paciência e a 
sabedoria dada por Deus para negociarmos aquilo que 
é de anseio da categoria e conseguimos avançar.  

Voltamos a dizer que o que estamos 
conseguindo ainda não é tudo. Muita coisa temos que 
buscar, principalmente as promoções para cabos e 
soldados da Polícia Militar pois lamentavelmente, 
hoje, há soldados da Polícia Militar com dezoito anos 
de serviços prestados à Instituição e não sabem 
quando serão promovidos a cabo. Por outro lado, há 
capitães na Polícia Militar com apenas doze ou treze 
anos e já conseguiram promoção. Porém, não estão 
errados e Deus queira que continuem sendo 
promovidos para nos dar álibi para brigarmos pela 
base da Polícia Militar: cabos e soldados.  

Já dizia Che Guevara: “Avançar sempre; 
retroceder jamais.” (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Continua em discussão 
o Parecer. (Pausa) 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 

peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Sérgio Borges.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, em relação à Mensagem 
Governamental n.º 346/2004 que já foi relatada, 

discutida pela Sra. Deputada Brice Bragato que fez 
um trabalho de análise, queremos informar que em 
relação ao IPVA nos Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Minas Gerais é cobrado um por cento das 
locadoras de veículos; nos Estados de Mato Grosso e 
Tocantins, zero por cento; no Estado de Pernambuco 
meio por cento e no Estado do Espírito Santo, dois 
por cento. O que está acontecendo? Os nossos carros, 
as nossas locadoras, que são em número de cento e 
dez, estão indo comprar os carros fora do nosso 
Estado, emplacando lá, vêm rodar neste Estado com 
placa de fora e ainda pagarão as multas em outros 
Estados. Então, estava havendo neste Estado uma 
evasão de mais de quatro milhões e duzentos mil.  

Essa lei enviada a esta Casa pelo Governador 
do Estado, Sr. Paulo Hartung, acerta o problema e 
esse dinheiro vai retornar ao nosso Estado. Além 
disso, desses quatro mil e duzentos carros anuais há 
uma renovação de frota de cinqüenta por cento anual. 
O ganho que se terá com essa lei é muito grande para 
a receita do Estado do Espírito Santo. É por isso que 
lutamos e defendemos o projeto porque o achamos 
importante para os nossos carros, nossas locadores 
rodem com placa de Vitória ou dos Municípios de 
Ibiraçu, Guarapari, Bom Jesus do Norte ou de São 
José do Calçado com placas do Estado do Espírito 
Santo, pagando e podendo concorrer com os outros 
Estados.  
No Estado de Minas Gerais, próximo ao nosso 
Estado, paga-se um por cento de IPVA; ninguém 
emplacará no Estado do Espírito Santo. A diferença 
de um carro emplacado no Estado do Espírito Santo e 
um carro emplacado no Estado de Minas Gerais é que 
no Estado do Espírito Santo custa quatrocentos e 
oitenta e três reais o emplacamento, o seguro e o 
IPVA; já no Estado de Pernambuco cai o valor para 
cento e noventa reais. Quem é que emplacará seu 
veículo neste Estado se pode emplacar nos outros 
Estados mais barato? Essa correção chega em boa 
hora e, por essa razão, parabenizamos o Governador 
do Estado, Sr. Paulo Hartung, por essa medida 
importante que vai trazer mais recursos para o Estado 
do Espírito Santo.  

Era o que tínhamos a dizer, Sr. 
Presidente.(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) – Continua em discussão 
o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
A SRA. BRICE BRAGATO – Com o 

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

 
O SR. HERALDO MUSSO – Com o 

Relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

Relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

o Relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – A 

Presidência, acompanha o voto do Relator. 
Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

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

 
O SR. EDSON VARGAS – Convoco os 

Membros da Comissão de Finanças, Srs. Deputados 
Cláudio Thiago, Mariazinha Vellozo Lucas, César 
Colnago, José Esmeraldo, Marcelo Santos e Helder 
Salomão. 

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

Projeto de Lei nº 346/2004, de autoria do Governador 
do Estado, introduz alterações nas Leis nºs 
6.999/2001 e 7.000/2001, e autoriza o Estado do 
Espírito Santo a realizar transações para extinção de 
créditos tributários nas condições que especifica. 
 O parecer da Comissão de Finanças é pela 
aprovação da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Claudio Thiago. 
 
 O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
Membros da Comissão de Finanças, o Projeto de Lei 
nº 346/2004, de autoria do Governo do Estado, 
introduz alterações nas Leis nºs 6.999/2001 e 
7.000/2001 e autoriza o Estado do Espírito Santo a 
realizar transações para extinção de créditos 
tributários nas condições que especifica, através da 
Mensagem Governamental nº 248/2004.  

Após analisar este projeto, agradecemos o 
trabalho dos funcionários da Secretaria da Fazenda, 

os auditores fiscais que nos prestaram uma assessoria, 
Joel, do Eliese Libardi e da Marlene Muniz. 
Gostaríamos de comentar rapidamente alguns pontos 
desse projeto. Primeiramente as alterações 
introduzidas na Lei nº 7.000, de dezembro de 2001, 
que se refere ao ICMS. O projeto adequa algumas 
situações em relação às multas fazendo com que as 
empresas possam ter uma vida melhor. Isso 
moderniza; até porque as multas foram criadas em 
determinado momento e a realidade inflacionária era 
diferente da atualidade. Hoje, temos uma inflação 
menor e não seria justo penalizar os nossos 
contribuintes, que já têm uma carga tributária muito 
alta, quando ele não têm condições de cumprir com o 
pagamento dos impostos devidos. 
 A lei, também, traz uma inovação em relação 
ao IPVA. Aliás, parabenizamos o Sr. Deputado 
Sérgio Borges, que apresentou emendas em relação 
ao IPVA, e o Sr. Governador do Estado acatou. 
Emendas essas que favorecem principalmente o povo 
do Espírito Santo. Em relação ao IPVA, ele reduz em 
cinqüenta por cento o valor do emplacamento de 
novos veículos adquiridos em concessionárias deste 
Estado. Como já disse o Sr. Deputado Sérgio Borges, 
isso propiciará que mais veículos sejam emplacados 
no Estado e, conseqüentemente, uma arrecadação 
maior de IPVA. 
 Essa lei também possibilitará aos devedores 
de IPVA acumulado, o parcelamento das multas em 
até dez vezes. 
 Sabemos que a condição econômica está 
penalizando as pessoas e muitas deixaram de pagar 
em dia os seus impostos, principalmente o IPVA. 
Essa lei também possibilita que haja redução da multa 
do IPVA, que hoje é de cem por cento, para vinte por 
cento, se for feito o recolhimento espontâneo e 
cinqüenta por cento do imposto se o recolhimento for 
motivado por ação fiscal. 
 Acreditamos que este projeto tem por 
objetivo modernizar a legislação e até diminuir os 
encargos que os nossos contribuintes e até a 
sociedade do Espírito Santo tem em relação ao IPVA 
e ICMS. 
 Acrescentamos também que por uma questão 
técnica, muitas famílias de baixa renda não pagaram 
ICMS da energia elétrica, e, hoje, com a aprovação 
deste projeto de lei, ficará dispensado o recolhimento 
do ICMS devido no período de 1º de maio de 2002 a 
fevereiro de 2004, nas operações de fornecimento de 
energia elétrica a consumidores enquadrados na 
subclasse residencial de baixa renda, de acordo com 
as condições fixadas na Resolução nº 246, da Anael, 
de 30 de abril de 2002. 
 Ficou um vácuo na legislação tributária e o 
Governo do Estado deveria ter o dever de cobrar das 
pessoas de baixa renda os impostos em relação ao 
serviço de energia elétrica. Com a aprovação deste 
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projeto, milhares de pessoas humildes não precisarão 
mais pagar o ICMS. 
 Queremos ainda, apesar de que votaremos 
favoravelmente o projeto de lei, apresentar uma 
emenda à Comissão de Finanças, que tem por 
objetivo aperfeiçoar essa lei, até porque, Sr. Deputado 
e Presidente desta Casa Claudio Vereza, procuramos 
uma maior transparência nas ações não só deste 
Poder, mas do Poder Executivo e do Poder Judiciário. 
 O Governo do Estado tem dado visibilidade 
a muitas ações até votadas nesta Casa. Mas queremos 
incluir neste Projeto de Lei nº 346/2004 a seguinte 
emenda: 
 

“ Inclua-se um inciso III ao art. 5º 
do projeto de lei nº 346/2004, com a 
seguinte redação: 
 
Art. 5º ... 
 
I - ... 
II - ... 
III – Todos os atos praticados pelo 
Poder Executivo correspondentes a 
termos de transação e anistia 
deverão ser publicados e 
encaminhados, em sua íntegra, à 
Comissão de Finanças da 
Assembléia Legislativa no prazo de 
até 30 (trinta) dias de sua 
publicação, para fiscalização nos 
termos do art. 56, XXIII da 
Constituição Estadual.” 
 

 Esta é uma emenda que vem como uma 
contribuição para aperfeiçoar os atos do Governo, 
dando mais transparência e visibilidade não só a esta 
Casa, mas também à sociedade, que terá acesso a 
todos os atos do Governo. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) – Continua em discussão o 
Parecer. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, ouvimos atentamente o Sr. 
Deputado Sérgio Borges colocar aqui uma 

reivindicação antiga das locadoras de veículos que 
empregam muito neste Estado. 
 Essas locadoras, além de empregar, também 
compram peças para os seus carros neste Estado. 
Então, achamos muito justo a redução de dois por 
cento para um por cento do IPVA para as locadoras 
que estavam emplacando os seus carros fora do 
Espírito Santo, uma vez que elas têm uma grande 
frota de carros. Sendo que ficava mais em conta 
emplacá-los em outro estado. 
 Pensando bem, apesar da redução de dois por 
cento para um por cento, o Estado tem a ganhar 
porque o número de veículos das locadoras a serem 
emplacados no Estado do Espírito Santo aumentará 
consideravelmente. 
 Também, a proposta de redução das multas 
do ICMS, por não atendimento de obrigações 
acessórias, representa um grande avanço na 
construção de uma relação civilizada entre o Fisco e 
os contribuintes do nosso Estado. 
 A repercussão financeira será inexpressiva 
em 2005 e nos anos seguintes, tendo em vista que 
hoje a grande maioria desses carros são emplacados 
fora do Espírito Santo. Estamos aprovando o projeto 
por entendermos que trará dividendos para o nosso 
Estado.  
 A respeito do orçamento, da reivindicação 
das categorias que aqui estão, com certeza a nossa 
posição, a favor das categorias, será conhecida logo 
após o início da discussão do orçamento de 2005. 
Estaremos nesta Casa, junto com os demais 
parlamentares, defendendo a categoria dos servidores. 
Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(EDSON VARGAS) – Continua em discussão o 
Parecer. (Pausa) 
 

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

Encerrada. (Pausa) 
Passaremos à Réplica. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, 

reformularemos o nosso parecer acatando a emenda 
do Sr. Deputado Cláudio Thiago. (Muito bem!) 

Em votação o Parecer. 
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. 
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O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
Relator. 

 
O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o 

Relator. 
 
O SR. HELDER SALOMÃO – Com o 

Relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(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 
346/2004 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson  
  

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Tendo S.Exa. declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, declino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Tendo S.Exa. declinado e não havendo 
mais oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 346/2004, na 
forma do Parecer da Comissão de Finanças, com a 
emenda. 

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

Aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final. 
 

(Comparecem os Srs. Deputados 
César Colnago, Geovani Silva, 
Helder Salomão, Janete de Sá, 
José Esmeraldo, José Tasso de 
Andrade, Luiz Carlos Moreira, 
Robson Vaillant, Rudinho de 
Souza e Sérgio Borges) 

 
Discussão única, em regime de urgência, na 

forma do artigo 223 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei nº 245/2004. 
 Na forma do Regimento Interno, defiro os 
requerimentos, do Sr. Deputado Carlos Casteglione, 
de destaque para as Emendas nºs 386, 387, 388, 389, 

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398, ao 
Projeto de Lei nº 245/2004. 
 Defiro os requerimentos, da Sra. Deputada 
Fátima Couzi, de destaque para as Emendas nºs 12, 
533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551 e 552, ao Projeto de Lei nº 
245/2004. 
 Defiro o requerimento, de iniciativa da Mesa 
Diretora, de destaque para a Emenda nº 245, ao 
Projeto de Lei nº 245/2004. (Pausa) 
 Em discussão o Projeto de Lei nº 245/2004. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione.  

 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público que nos acompanha nas 
galerias da nossa Assembléia Legislativa, 
principalmente os nossos servidores públicos que 
aqui estão, inscrevemo-nos para discutir a presente 
matéria, o orçamento estadual. Depois, no momento 
de debatermos os destaques, também estaremos aqui 
para discutir os destaques apresentados. 

Achamos interessante discutirmos essa 
matéria. Primeiro, registramos nesta Tribuna da 
Assembléia Legislativa o processo que fizemos do 
orçamento para o ano de 2005; as audiências públicas 
realizadas em várias partes do nosso Estado; a 
oportunidade de discutir essa matéria que o conjunto 
de Srs. Deputados da Comissão de Finanças ofereceu 
aos prefeitos, vereadores e lideranças de todo o 
Estado do Espírito Santo. 

É exatamente por isso que julgamos 
necessário debater o assunto, pois nessas audiências, 
e participamos de duas delas, várias pessoas, 
autoridades, vieram e apresentaram as suas sugestões 
de emenda ao orçamento do Estado do Espírito Santo 
para o ano de 2005. Apresentaram sugestões 
principalmente os senhores prefeitos eleitos que estão 
chegando para o novo período de administração e 
viram nesta oportunidade a possibilidade de 
apresentar seus projetos para a Assembléia 
Legislativa e colocá-los no orçamento de 2005. 

Infelizmente, devido ao orçamento já ter 
chegado aqui mais ou menos fechado, muitas coisas 
importantes apresentadas não puderam ser acatadas. 
Umas porque já constavam de alguma forma dentro 
da peça orçamentária, outras porque com certeza não 
havia, segundo nosso relator do orçamento, também 
com as informações do Governo do Estado, dos Srs. 
Secretários da pasta, que não era possível acrescentar 
essas emendas ao orçamento. Por algumas 
lamentamos, pois temos projetos e programas 
interessantes apresentados pela comunidade que não 
foram acolhidas nesse orçamento de 2005. Mas fica 
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valendo a luta, a presença, a organização da 
sociedade capixaba para interferir plenamente no 
orçamento do Estado do Espírito Santo. 

Sempre dizemos em todas as oportunidades 
que temos de que essa é a oportunidade que o 
Deputado tem para discutir verdadeiramente o seu 
papel na Assembléia Legislativa, quando temos a 
oportunidade de debater e apresentar emendas ao 
orçamento. Temos um acordo desde o ano passado e 
temos como Deputados um valor de seiscentos mil 
reais, que diríamos que é interessante e importante 
pois temos a oportunidade de destinar recursos para 
algumas entidades que não estão contempladas e 
fizemos isso. A bancada do PT principalmente junto 
com outros Deputados da Grande Vitória apresentou 
emendas para que viabilizássemos a constituição e 
implementação da Região Metropolitana, dentro 
desses seiscentos mil reais e é uma atitude que 
julgamos importante. 

Parabenizamos a todos os Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas que incluíram neste programa algum 
recurso das suas emendas de seiscentos mil reais. É 
bom que registremos que esses seiscentos mil reais 
muitas vezes nos causam problemas. As entidades já 
conhecem e sabem das nossas possibilidades, só que 
não é possível atender a todos e a todas.  É bom 
que de minha parte fique bastante claro a todos que 
me pediram essas emendas.  

Buscamos priorizar aquelas ações de 
projetos com critérios para conceder as nossas 
emendas dentro dos seiscentos mil reais. Uma parte 
destes nossos recursos e de toda a Bancada do nosso 
Partido, foi destinada as prefeituras administradas 
pelo PT, qual sejam: Ecoporanga, Castelo, Iconha, 
Cariacica e Vitória. Sabemos que não foi um valor 
tão grande, mas certamente vai ajudá-los a executar 
alguns programas em 2005 
 Queremos registrar que esses seiscentos mil 
reais muitas vezes nos impedem de discutir o 
conjunto do orçamento estadual, porque assim há 
uma certa lógica na Comissão e com o relator de que 
os deputados só podem apresentar emendas tendo em 
vista os seiscentos mil reais. E as outras emendas que 
apresentamos e vamos discuti-las neste Plenário, 
quando fizermos os destaques, não podem ser 
acatadas.  
 Estão aqui os servidores públicos que 
apresentaram emendas. Os servidores públicos que 
durante vários dias estiveram nesta Casa, na porta do 
Plenário, conversando conosco. A posição da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores é a de se 
manter firme na defesa da qualificação e da melhoria 
dos salários dos nossos servidores públicos.  
 Queremos manter essa posição para todos os 
servidores do Estado do Espírito Santo. Estamos 
assumindo esse compromisso e continuaremos na 
luta. A Deputada Brice Bragato, em nome da nossa 

Bancada, apresentou emendas e as defendemos. No 
entanto essas emendas não foram acatadas.  
 A luta continua e precisamos deixar bem 
claro que a nossa luta é em prol de todas as categorias 
do funcionalismo público do Estado do Espírito Santo 
que estão vivendo a mesma realidade, com exceção 
dos professores e dos trabalhadores da área de 
Educação que graças a uma sobra dos recursos do 
Fundef puderam ter o abono nesse final de ano. Mas a 
luta é para o reconhecimento dos servidores públicos 
que no ano de 2005, mesmo não tendo valor que 
possibilite destinar no orçamento 2005, na rubrica 
para 2005, mesmo assim vamos continuar a luta para 
aumentar essa rubrica e assim poderemos conceder o 
reajuste dos servidores. 
 Por isso estamos na condição de membros 
desse Plenário discutindo esse orçamento para o ano 
de 2005. Aconteceram muitos avanços, porém, muitas 
outras emendas poderiam estar sendo acatadas e no 
decorrer do ano de 2005 estaremos trabalhando para 
que esses programas e essas emendas possam ser 
contempladas no orçamento para o ano de 2006. Isso 
sem dúvida alguma é um trabalho, um exercício do 
Parlamento.  

Cada um dos Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas têm essa prerrogativa em discutir com 
qualidade o orçamento do seu Estado. É isso que 
buscamos fazer durante todo esse período em que o 
orçamento esteve tramitando nesta Casa. Muitas 
coisas não conseguimos aprovar, mas conseguimos 
avançar. Aquelas que não conseguimos vamos deixar 
registrado para que no ano de 2005 possamos 
continuar a nossa luta para que em 2006 estejam 
contempladas no orçamento do nosso Estado. (Muito 
bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra a Srª Deputada Brice 
Bragato.  
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estamos consultando o nosso colega de 
bancada e líder para não incorrer riscos na 
intervenção. 
 Queremos destacar alguns aspectos do 
Orçamento de 2005. Primeiro: o Projeto de Lei 
Orçamentária enviado a esta Casa é extremamente 
avançado em relação ao anterior, no que diz respeito 
à área social.  
 Ele prevê a implementação de parceria com 
a UFES para a realização de exames de DNA, 
inclusive para reconhecimento de paternidade, porque 
tem aqueles que são para apuração de processos 
criminais. Tem duzentos e cinqüenta mil dotados na 
Defensoria Pública. 
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 Na Questão da Cidadania ele prevê o Núcleo 
de Atendimento À Família Nas Periferias Das 
Regiões Administrativas, também através da 
Defensoria  
Pública. 
 Constam, ainda, da Peça Orçamentária: 
 

Na Reforma Agrária, Apoio e 
Assistência Aos Sem Terras e 
Novos Assentados – 50.000,00. 
Discriminação Fundiária – 
850.000,00. 
Regularização Fundiária – 141.600. 
Titulação dos Lotes e Atos 
Registrais – 300.000,00. A 
legalização através da COHAB. Das 
áreas urbanas aplicando o 
dispositivo do Estatuto das Cidades.  
Índios e Quilombolas – Apoio aos 
programas de desenvolvimento 
sustentável aos povos indígenas e 
quilombolas – 60.000,00. 
Habitação Rural – Subsídio para 
programas de habitação rural. 
Habitação Urbana – Atendimento a 
famílias carentes de habitação com 
renda até três salários mínimos. 
Convivência com a Seca – 
Recuperação de áreas degradadas, 
proteção de nascentes e faixas 
ciliares.  
Telecomunicações Rurais. 
Eletrificação Rural. 

 
E mais ainda, para nossa felicidade, diversas 

dotações na área da mulher: 
 

Construção e/ou implantação da 
Casa Abrigo Estadual Para 
Mulheres e Filhos Vítimas De 
Violência doméstica e Sexual – 
624.667,00; construção e 
aparelhamento de Delegacias 
Especializadas de Mulher – 
402.000,00; construção de 
Delegacia de Atendimento às 
Mulheres – 400.000,00; capacitação 
de profissionais atuantes no 
combate à violência contra as 
mulheres – 30.000,00 e Mulher: 
igualdade numa perspectiva de 
gênero – 11.992,00. 
Criança e Adolescente – temos aqui, 
sete ações na área da criança e do 
adolescente. 
Idoso: Experiência Tem Valor – 
824.090,00 dotados para o idoso.  

Ficamos felizes porque diversas das dotações 
que constam aqui, no Orçamento para 2005, são o 
resultado das nossas emendas apresentadas e 
aprovada à época do PPA e posteriormente da LDO.  
Também queremos registrar a Segunda experiência 
de emendas parlamentares da ordem de dezoito 
milhões e seiscentos mil cada um dos trinta deputados 
fazendo, porém, uma ressalva mais uma vez, o fato de 
termos a liberalidade de destinar dezoito milhões do 
orçamento não pode nos tirar o direito constitucional 
de opinar, emendar, discutir e ajustar os outros cinco 
bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões de reais 
que é o total previsto para o orçamento do Estado no 
ano que vem, apresentamos quinze emendas para 
atender a entidades da área de mulheres, negros; 
atendimento à saúde, educação rural, estudantes, 
grupos culturais, pequenos produtores rurais, direitos 
humanos, entidades ambientais, criança e 
adolescente, moradia, cultura, dentre outros.  

Oito emendas para as prefeituras municipais 
destacando quarenta mil reais para melhoria de vias 
urbanas no Município de Cariacica, duzentos mil 
reais para construção da estrada que liga a Serra Sede 
à Jacaraípe no Município da Serra, para a recuperação 
do atraso do desenvolvimento da Serra Sede e 
cinqüenta mil reais para construção do Centro de 
Apoio Psicossocial Infantil no Município de Vitória. 
 O avanço que destacamos é a abertura, no 
orçamento, da rubrica que permite o aporte de 
recursos para o Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana. A Bancada do PT iniciou, destinando 
cento e cinqüenta mil reais, trinta e cinco mil cada 
deputado e o Governo, por articulação desta bancada 
via Presidente Cláudio Vereza, destinou um milhão 
de reais para a Região Metropolitana da Grande 
Vitória. 
 As emendas de texto de nossa autoria foram: 
construção de escola de Ensino Médio no Município 
da Serra; reforma do Colégio Estadual do Espírito 
Santo; reforma da sede da Casa do Estudante onde é o 
Ginásio do DED, Praia do Suá, que foram acolhidas 
pelo Relator.  

Também apresentamos uma emenda de seis 
milhões de reais para reforço dos recursos destinados 
ao reajuste dos servidores estaduais. Inicialmente 
fizemos um acordo de seis milhões de reais, mas após 
diversas sugestões foram transformados em uma 
emenda de dez milhões de reais, não da Sr.ª Deputada 
Brice Bragato, mas de todos os trinta Deputados. 

Quanto ao metrô de superfície, por extensão 
da disputa eleitoral da Prefeitura de Vitória ao debate 
da lei orçamentária, o Relator em comum acordo com 
a Secretaria de Planejamento do Estado, suprimiu o 
valor de trinta mil reais que o Governo havia 
destinado para elaboração do projeto básico do 
sistema de metrô leve de superfície da Grande 
Vitória. Quando o Governo propôs, destacou que esse 
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recurso fosse para viabilizar uma alternativa ao atual 
sistema que, mesmo com as melhorias que serão 
implantadas, atingirá sua saturação operacional no 
ano de 2010, portanto dentro de seis anos não teremos 
mais condições de trânsito na Região Metropolitana, 
principalmente na Grande Vitória.  

Pensar no metrô de superfície é prevenir o 
futuro da Região Metropolitana da Grande Vitória. 
Mas não há problemas, passada a disputa eleitoral que 
ainda não acabou, a Região Metropolitana da Grande 
Vitória permitirá que esse debate seja feito, 
construído um consenso e que sejam destinados os 
recursos metropolitanos para que se possa pensar no 
metrô de superfície, não para a vitória do Exmo Sr. 
João Coser à prefeitura da Capital, porque isso já está 
garantido, mas para o bem do povo do Espírito Santo, 
principalmente a parcela do povo que depende do 
transporte coletivo. O número de carros aumenta a 
cada dia, o trânsito está estrangulado e isso é posição 
das pesquisas, dos técnicos e da Segunda Agenda da 
Região Metropolitana que foi entregue a todos nós, na 
Rede Gazeta, a menos de um mês. (Muito bem!) 
 

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

 
A SRA. FÁTIMA COUZI - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas, é bom começar a discutir a peça 
orçamentária para tentar esclarecer o relatório.  
 Sabemos muito que esta é uma Casa política. 
Além da parte técnica da Comissão de Finanças, que 
é bem feita, tem a parte política. O Sr. Governador 
Paulo Hartung, de uma forma inovadora e justa, 
elegante até, disponibilizou dezoito milhões de reais 
no global. Dividiu seiscentos mil para cada Deputado 
para emenda individual. Foram feitas várias 
audiências nas diversas regiões do Estado do Espírito 
Santo, que de acordo com o debate, cada deputado 
destinou cem mil para uma obra, na prefeitura tal, 
cento e cinqüenta mil para outra. Enfim, dezoito 
milhões de rubricas foram destinados para as 
emendas de autoria dos Deputados. 

O que fez o Sr. Deputado Edson Vargas, 
Presidente da Comissão de Finanças e Relator do 
Orçamento? Em reunião no Palácio Anchieta houve 
um acordo com todos os Deputados presentes e 
acabamos de votar uma matéria que destinaria dez 
milhões de reais para aumento de servidor em 2005. 
Esclarecemos que isso poderá ser suplementado; tem 
que ter rubrica orçamentária destinada ao aumento do 
servidor para o ano de 2005. Alocamos recursos para 
esse aumento. Então, dez milhões de reais para 
pessoal, foi o acordo firmado anteriormente, que seria 
creditado a todos os Deputados. 

 A esperteza do Relator do Orçamento 
colocou como emenda de sua autoria, como se fosse 
sozinho que tivesse colocando os dez milhões para 
atender aos servidores. Mas não é. São todos os 
Deputados e Deputadas em reunião. Isso foi acordado 
e S.Exa espertamente colocou como emenda de sua 
autoria. 
 Outra coisa: um milhão de reais para a 
Região Metropolitana, que estava no global, S.Exa 
colocou como emenda de autoria do Sr. Deputado 
Edson Vargas. Esperto. Até achamos que colocou por 
esperteza. E o que nos surpreendeu, não temos nada 
contra os dois Deputados que falaremos agora. Muito 
pelo contrário, todos dois Deputados respeitamos, são 
pessoas amigas nossas em plenário, e achamos justo 
que seja alocado recurso para a compra de 
ambulância para o Município de São Domingos; é 
justo que o Sr. Deputado Euclério Sampaio coloque 
recursos no orçamento para atender cursos de 
alfabetização de jovens e adultos. O que não achamos 
justo é que apresentamos emendas, não emenda dos 
seiscentos mil, e o Relator rejeitou todas elas. Agora, 
as emendas de autoria dos Srs. Deputados Euclério 
Sampaio e Délio Iglesias S.Exa as acatou. Achamos 
justo que acate. 
 Sr. Deputado Euclério Sampaio, V.Exa fez 
uma emenda fora dos seiscentos mil e o Relator 
acatou. A emenda nº 671, que fala de recursos para 
suprir reserva de emenda do Deputado, além dos 
seiscentos mil. Não dizemos que está errado, só 
queremos saber por que deu para o Sr. Deputado 
Euclério Sampaio e não para a Sra Deputada Fátima, 
para o Sr. Deputado Gilson e para a Sra Deputada 
Janete de Sá. 
 O Sr. Deputado Délio Iglesias apresentou, 
com justiça, uma emenda no valor de sessenta mil 
reais para comprar uma ambulância para atender o 
Município de São Domingos. O que S.Exa fez?  

Esses sessenta mil reais, Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida, não são dos seiscentos mil reais. 
S.Exa. acatou vinte mil reais do global. Não temos 
nada contra o Sr. Deputado Délio Iglesias que está 
certo em reivindicar para a sua comunidade. O que 
não está certo é o Relator atender ao Sr. Deputado 
Délio Iglesias e não atender a emenda da Deputada 
Fátima Couzi. 
 Coloquei emenda para a Santa Casa de 
Cachoeiro de Itapemirim no valor de seiscentos mil 
reais, e sabem o que o Relator da Comissão de 
Finanças fez? Aproveitou a rubrica que coloquei, 
tirou os seiscentos mil reais e colocou cem mil reais.  

Não é justo, pois coloquei uma emenda de 
seiscentos mil reais da rubrica do Hospital do Pólo de 
Cachoeiro de Itapemirim, que se não me falha a 
memória, era no valor de quatro milhões e seiscentos 
e trinta mil reais. Tirei seiscentos mil reais e destinei 
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para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, que 
precisa desse dinheiro. 

O que o Sr. Deputado Edson Vargas fez? 
Inteligentemente, S.Exa foi na mesma rubrica, tirou o 
da Deputada Fátima Couzi, colocou cem mil reais, 
assinou embaixo e mandará para a Santa Casa, como 
se a emenda fosse sua. Lógico, S. Exa. é político.  

Mas quem buscou no orçamento, quem 
lutou, quem chamou a esta Casa, quem foi até o Sr. 
Secretário de Estado de Saúde João Felício Scárdua, 
foi a Deputada Fátima Couzi.  

Não é justo e não é dos seiscentos mil reais 
do Sr. Deputado Edson Vargas. S.Exa colocou além 
dos dez milhões que é de todos nós, além de um 
milhão que é de todos nós, colocou seiscentos mil 
dele e mais trezentos e cinqüenta mil em seu nome. 
Muito bonito. Estou mostrando para o Espirito Santo 
inteiro, também quero fazer política assim. 

Por que S.Exa é o relator, pode fazer isso. 
Mas vamos fazer justiça. Estou certa, o que se 
discutiu no Palácio Anchieta foi seiscentos mil para 
cada Deputado e o global não seria mexido por 
ninguém. O Sr. Deputado Edson Vargas não é melhor 
do que ninguém nesta Casa, é igual e não pode dizer 
que a emenda é dele, porque não é. A emenda é 
nossa, e é muito pouco ainda, pois tem que ser 
suplementada. 

Os servidores estão presentes neste plenário 
em vigília e ninguém é bobo não. Não nasci ontem e 
não tenho três mandatos por que sou boba. Estou 
nesta Casa por que conheço isso aqui e não aceitarei. 
Votarei contra a subemenda do Relator, trezentos e 
cinqüenta mil reais a mais para S.Exa. que gracinha, 
que belezinha ! 

É muito bom, o Relator tem a caneta na mão 
achando que eu não iria ler. Não sou boba, tanto que 
não sou que estou com três mandatos nesta Casa, 
estou indo para o quarto mandato.   

Sra. Deputada Janete de Sá, o Relator pegou 
trezentos e cinqüenta mil reais. Muito bonito. Por que 
S.Exa não colocou trezentos e cinqüenta mil para 
atender ao servidor? Porque colocou cinqüenta mil 
reais para lá, dez mil reais para cá e cinco mil reais 
para lá para fazer política. O orçamento do Estado 
não é para fazer política, é para ser respeitado e 
ninguém é bobo. 

O Sr. Deputado Edson Vargas já está indo 
fazer reunião. Ao invés disso, poderia vir até aqui 
para debater conosco por que colocou escondido dos 
Deputados.  

Estou certíssima. É um absurdo, trabalhei , 
lutei, fui até à Santa Casa, fui ao Sr. João Felício 
Scárdua, achei a rubrica legitima para a Santa Casa de 
Cachoeiro. O que o bonitinho fez? Foi na minha 
rubrica e pegou para ele.  

Gostaria que o Sr. Deputado Edson Vargas 
estudasse mais, fosse mais honesto com as suas coisas 

e que não nos prejudicasse. Não é justo, pois estamos 
neste plenário debatendo justiça, Sra. Deputada 
Janete de Sá. 

São seiscentos mil reais para cada Deputado, 
o Sr. Deputado Edson Vargas não pode ter doze, 
S.Exa. está com mais de treze milhões de emendas. 
Voltarei a esta tribuna para debater mais. (Muito 
bem!)  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Solicito a V. Exª que 
suspenda a sessão pelo tempo necessário para 
discutirmos no âmbito da Comissão junto com os 
parlamentares, sobre esse impasse que está criando 
um problema geral no Plenário, que é a questão do 
das emendas ao Orçamento. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Solicito que V. Exª coloque 
em votação o requerimento do Sr. Deputado Marcelo 
Santos após o meu pronunciamento. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Pelas regras que foram 
definidas pelo Governador do Estado, e muito bem 
explicadas pela Srª Deputada Fátima Couzi, é 
simples. Somos trinta Srs. Deputados, seiscentos mil. 
Três vezes seis, dezoito. Vamos somar. Se passar de 
dezoito milhões rejeitaremos o relatório e não 
votaremos o Orçamento hoje. 
 
 O SR. CESAR COLNAGO – Sr. 
Presidente, pela ordem! As pessoas estão prejulgando 
o nosso querido Deputado Edson Vargas, que 
apresentou algumas emendas. Talvez tenha faltado 
em seu relatório de onde vem a solicitação das 
emendas. O Governo pediu um milhão para a Região 
Metropolitana. Não é dele, é do Governo. 
 E assim deve ter tido, minha amiga Srª 
Deputada Fátima Couzi, outros pedidos. Talvez seja 
na justificativa da emenda, porque o pacto de 
seiscentos mil reais ninguém pode romper, a não ser 
um acordo entre o Relator e o Governo do Estado. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 
pela ordem! A coisa é muito simples. Ontem, 
tentamos não polemizar esse assunto, porque 
consideramos que seria uma questão que seria 
resolvida, como foi, entre nós, Deputados, sem que 
esta polêmica, essa discussão toda saia do âmbito 
dessa discussão interna. 
 Já que este assunto foi colocado assim, o que 
ocorreu é que pleiteamos junto ao Governo do Estado 
que o Governo nos concedesse um crédito adicional 
de setecentos mil reais, para atendermos às demandas 
vindas das audiências públicas que fizemos em todo o 
Estado do Espírito Santo. 
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 Setecentos mil reais seriam utilizados, 
exclusivamente, com este fim. E que 
conseqüentemente pudéssemos acomodar uma outra 
situação natural, vinda dos municípios capixabas, que 
não tendo mais possibilidade de encontrar guarida 
entre os Deputados, que já haviam apresentado suas 
emendas, vêm em cima apenas do relator. Seria uma 
flexibilidade. Dentro desse entendimento não foi um 
gesto de esperteza deste Deputado, foi um gesto 
combinado com o Governo, adotamos esta prática. 

Como este assunto, ontem, foi colocado em 
questionamento pelos Deputados, e este Deputado 
Presidente da Comissão de Finanças, Relator do 
Orçamento, e que sempre adotou uma atitude de 
relacionamento coletivo de debate, de entendimento, 
de zelo, de companheirismo com os colegas, de 
espontaneamente, abrimos mão desse acordo feito 
com o Governo. Automaticamente, entregamos a 
diferença que seria de apenas duzentos e cinqüenta 
mil reais, para que isso fosse cortado das nossas 
emendas, de tal maneira que as emendas deste 
Deputado no relatório, que estão sendo apreciado 
agora pela Assembléia só consta seiscentos mil reais 
do Deputado Edson Vargas. 
 Fora isso, tivemos um caso específico do Sr. 
Deputado Délio Iglesias, onde acatamos uma emenda 
de trinta mil reais, dentro desse critério que havíamos 
estabelecido dos setecentos mil reais. Acatamos uma 
emenda de dez mil reais do Sr. Deputado Euclério 
Sampaio, e uma do Sr. Deputado Gilson Amaro de 
quarenta e sete mil reais, que deixou de utilizar em 
suas emendas no ano passado de seiscentos mil reais. 
Entendemos que seria justo acatar esse adicional de 
quarenta e sete mil reais. Este assunto já está 
superado, e é isso que tem que estar claro agora. 

O relatório, que estaremos votando em 
seguida, não contém nenhuma emenda adicional do 
Sr. Deputado Edson Vargas, a não ser seiscentos mil 
reais. Isso já foi alterado, ontem, na votação que 
fizemos na Comissão de Finanças, apenas essa 
emenda de cem mil reais de Cachoeiro de Itapemirim. 
Também foi objeto de uma discussão com os 
membros da Comissão de Finanças, que entenderam 
que deveríamos reduzir esse valor para setenta e 
cinco mil e incluirmos vinte e cinco mil a mais para a 
Santa Casa de Vitória, que passou a ter setenta e 
cinco mil e Cachoeiro de Itapemirim passou a ter 
setenta e cinco mil.  
 É esta a questão, não tem mais nada além 
disso. Não polemizaremos com a Srª Deputada 
Fátima Couzi, porque talvez seja tudo aquilo que a 
Deputada gostaria de fazer. Respeitamos V. Exª e 
continuaremos respeitando, independente do que vier 
a dizer de nós.  
 Esta é a nossa postura, será assim, foi assim 
durante dois anos e continuará sendo assim nos 

próximos dois anos, de respeito absoluto aos colegas 
Deputados.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Obrigado, Sr. Deputado Edson Vargas.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio.  
 Em seguida vamos suspender a sessão pelo 
tempo necessário, para que haja acordo na Comissão 
de Finanças.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas 
e Srs. Deputados, assomamos à tribuna para passar 
uma mensagem de natal, mas como vimos esse debate 
do Orçamento, queremos nos manifestar em alguns 
pontos. 
 Primeiro, o Sr. Deputado Edson Vargas, 
querendo ou não, é o Presidente da Comissão de 
Finanças. Os outros Deputados vão nos perdoar, 
porque no orçamento passado perdemos mais de cem 
mil, se quiserem cortar os nossos seiscentos. 
Colocamos seiscentos e dez mil, se quiserem cortar 
podem fazê-lo. Se fôssemos S. Exª teríamos colocado 
mais de vinte milhões.  
 Sr. Deputado, V. Exª colocou pouco por sua 
conta, se colocou os trezentos e cinqüenta mil. V.Exª 
é Presidente da Comissão de Finanças. 
 Sr. Deputado Paulo Foletto, V. Exª no 
primeiro dia de mandato...  
 
 O Sr. Edson Vargas - Para corrigir: V. Exª 
falou trezentos e cinqüenta na nossa conta. Bem que 
precisaríamos muito que fosse na nossa conta, mas é 
na conta do orçamento.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 
Deputado Paulo Foletto, V. Exª colocou uma emenda 
de um milhão para Colatina e nenhum Deputado 
reclamou, no primeiro mês de mandato, no ano 
passado. Não precisamos estar brigando, porque um 
colocou dez mil a mais ou vinte mil a menos.  
 Querendo ou não, o Sr. Deputado Edson 
Vargas galgou nesta Casa a função de Presidente da 
Comissão de Finanças, como o nosso Presidente da 
Mesa tem suas prerrogativas. S.Exª foi inteligente e 
negociou com o Governo. 
 Existem coisas maiores para serem 
discutidas na questão de orçamento. Sr. Deputado 
Edson Vargas, só ficamos tristes porque se 
soubéssemos apresentaríamos mais de cem mil, 
porque não deixamos apresentar na semana passada.  
 
 O Sr. Rudinho de Souza - Sr. Deputado 
Euclério Sampaio, existe um ditado que diz que quem 
vai na frente bebe água limpa. O Sr. Deputado Edson 
Vargas foi esperto e tem o direito, por ser Presidente 
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da Comissão de Finanças e foi acordado com o 
Governo. Já que foi acordado com o Governo é legal 
e moral.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Vamos 
inverter: é moral e legal. 
 Queremos nos referir aos servidores, aos 
Policiais Civis Militares e aos Bombeiros Militares, 
que podem ficar tranqüilos porque todo reajuste que 
tiver para qualquer categoria os Policiais terão. O 
compromisso do Governador com os Deputados 
Euclério Sampaio e Cabo Elson, temos certeza, será 
cumprido desde o início do ano, estaremos 
negociando. O Governador tem um compromisso 
com esses homens que dedicam suas vidas para nossa 
segurança.  

Acreditamos que vocês não precisam mais se 
preocupar, porque já foi inserida a questão das 
Polícias Militar, Civil e Bombeiro Militar no 
Orçamento. Então, podem ficar tranqüilos e passar o 
Natal, se Deus quiser, muito abençoado, porque o ano 
de 2005 será um ano de dias melhores para os 
profissionais da área da Segurança. Infelizmente, nem 
todos os servidores tiveram abono, mas o ano que 
vem outras categorias terão dias melhores. 

O Sr. Rudinho de Souza – Apenas 
lembrando que o Sr. Deputado Edson Vargas é 
Contador, um profissional experiente, que trabalhou 
muito. Então, não houve erros de cálculos no 
Orçamento. Pode ter certeza disso. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – 

Desejamos aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas, aos 
servidores do Legislativo, aos servidores do Estado, 
aos profissionais da imprensa, a toda população do 
Estado do Espírito Santo, um Feliz Natal e um Ano 
Novo repleto de sucessos. Que os nossos sonhos por 
um Espírito Santo cada vez melhor seja realizado. 

Acreditamos que podemos votar o 
Orçamento sem maiores discussões sobre se um 
apresentou dez mil a mais ou dez mil a menos. Mas, 
se este for o problema, Sr. Deputado Esdon Vargas, 
pode cotar os dez mil a mais que apresentamos, que 
foi em benefício de alguma Casa de Saúde ou de 
algum hospital em nosso Estado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – De acordo com o requerimento do Sr. 
Deputado Marcelo Santos, está suspensa a sessão 
para entendimentos junto à Comissão de Finanças a 
respeito de Emendas. (Pausa) 

 
(A sessão é suspensa às 17h02min, 
sendo reaberta às 17h34 min) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Está reaberta a sessão. 

 A matéria do Orçamento está em discussão. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, tendo em vista que hoje a discussão nesta 
Casa é sobre o Orçamento, aproveitamos o ensejo 
para prestar conta à população capixaba para onde 
destinamos os seiscentos mil reais de nossas 
emendas: aquisição de equipamentos para melhoria 
de atenção ao parto da Pró-Matre, no valor de 
quarenta mil reais; compra de veículo para transporte 
de agricultores para atender à Associação dos 
Pequenos Agricultores Rurais de Ponto Belo, no valor 
de vinte mil reais; aquisição de equipamento para a 
Associação Beneficente Santa Maria, mais conhecido 
como Hospital Dona Branca, em Vila Velha, no valor 
de quarenta mil reais; aquisição de equipamento de 
urgência e emergência de atenção ao parto para a 
Unidade de Saúde de Timbuí, Fundão, no valor de 
trinta mil reais; manutenção da sede de 
desenvolvimento dos projetos da Associação de 
Capoeira Dendê, em São Mateus, no valor de dez mil 
reais; construção de uma Unidade de Saúde no 
distrito de Itamira, em Ponto Belo, a quinhentos 
quilômetros de Vitória, no valor de cento e vinte mil 
reais; construção da capela mortuária no Município 
de Aracruz para atender a pessoas desafortunadas, no 
valor de trinta mil reais; aquisição de um veículo para 
atender ao Programa de Saúde da Família, no 
Município de Nova Venécia, no valor de vinte mil 
reais; construção de uma galeria pluvial no bairro São 
Pedro, no Município de Muqui, no valor de cinqüenta 
mil reais; aquisição de equipamento para o Hospital 
da Polícia Militar, no valor de cinqüenta mil reais; 
aquisição de uma ambulância para a Prefeitura de 
Ponto Belo, no valor de trinta mil reais; reforma da 
quadra poliesportiva do bairro Bela Vista, em São 
Gabriel da Palha, no valor de cinqüenta mil reais; 
aquisição de equipamento para o Centro de Terapia 
Intensiva do Hospital Evangélico, em Vila Velha, no 
valor de cinqüenta mil reais e a aquisição de 
equipamentos para a Unidade de Saúde de Serra 
Pelada, em Afonso Cláudio, a pedido de um policial 
militar, no valor de quarenta mil reais. Essas são as 
emendas que estão sendo acatadas. 
 Havíamos apresentado uma emenda no valor 
de trinta e oito milhões de reais que se destinariam a 
reajuste e aumento salarial da Polícia Militar e do 
Bombeiro Militar. Mas, num acordo com o Governo, 
essa proposta foi retirada, culminando num acordo 
feito entre nós, o Sr. Deputado Euclério Sampaio e 
entidades de classes junto ao Governo para a 
incorporação da escala especial ao salário dos 
policiais militares, dos bombeiros militares e dos 
policiais civis e, também, criou a expectativa para o 
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próximo ano de uma discussão do reajuste salarial, 
tendo em vista que as categorias vinculadas à 
segurança pública não estavam sequer inseridas na 
discussão. Entendemos ser um avanço. Esse é 
o caminho. Muito obrigado!(Muito bem!) 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª a 
prorrogação da sessão pelo tempo necessário à 
votação da Lei Orçamentária. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – É regimental, mas depende do 
apoiamento do Plenário. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Está prorrogada a sessão até o tempo 
necessário à votação do Orçamento. 
 Concedo a palavra à Srª Deputada Janete de 
Sá. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputas e Srs. 
Deputados, todos os que nos assistem pela TV 
Assembléia e lotam as galerias desta Casa, estão 
inconformados com a questão do abono salarial que 
não está chegando a todos. Não vamos negar, que é 
uma angústia nossa muito grande. Precisamos ver 
como que isso será resolvido politicamente, tendo em 
vista que caberia às instituições sindicais terem feito 
um trabalho ostensivo no sentido disso não ter 
passado em branco. Estamos estudando um meio 
agora de como fazer. Estamos falando como uma 
sindicalista, consideramos incabível abono para um e 
para outro não, se todos são servidores. Não dá para 
ser feliz desse jeito. Mas, infelizmente, não sabemos 
como será possível isso na altura do campeonato. 
Estamos tentando ver um meio. 
 Houve um problema aqui que, felizmente, 
está sendo resolvido. Coube a cada Deputado, por 
determinação do Sr. Governador, adicionar emendas 
ao orçamento até o valor de seiscentos mil reais. E 
ficamos muito triste, porque não pudemos contemplar 
um projeto de auxílio à pesca, que beneficiaria 
trabalhadores de Conceição da Barra, que nos 
pediram, que precisam de auxílio, inclusive de cursos, 
de vários materiais, de tecnologia. Pedimos na época 
ao Relator do Orçamento, Sr. Deputado Edson 
Vargas, que destinasse trinta mil dos nossos 
seiscentos mil que temos direito, porque atenderia a 
uma demanda muito grande, que são os pescadores da 
região de Conceição da Barra. E S. Exª não pôde 
fazer, porque disse que era o que tinha sido 
determinado.  

Então, quando chegamos aqui e vemos que o 
próprio Relator coloca na sua conta um valor, a 

princípio, de trezentos e cinquenta mil acima dos 
seiscentos e ainda os valores que são pertinentes ao 
reajuste dos servidores em termos de acertar o plano 
de cargos e salários, uma série de coisas, para tentar 
promover esse reajuste e que esse trabalho foi um 
esforço conjunto de todos os Srs. Deputados no 
sentido de ver pelo menos os servidores terem 
reajuste de salário no próximo ano e S. Exª atribuiu 
isso a ele, isso nos revoltou, porque o esforço foi 
conjunto.  

Conversamos com o Relator e fizemos 
demovê-lo de que o que estava fazendo era usar os 
seus colegas para pegar uma emenda e colocá-la em 
benefício próprio como se fosse o pai da criança 
quando não era. Simplesmente S. Exª é o Presidente 
da Comissão de Finanças e não pode se apoderar de 
algo que não é seu, que é esforço conjunto de todos 
os Deputados. É por isso que está havendo esse 
burburinho que vocês estão percebendo aqui. 

O Relator reconheceu e está fazendo um 
texto onde ficará claro, terá que tirar todas as 
emendas que ultrapassaram os seiscentos mil, porque 
o que dá para Chico tem que dar para Francisco, se é 
seiscentos para um Deputado tem que ser seiscentos 
para todos os Deputados, inclusive para o Sr. 
Deputado Edson Vargas. 

Vamos dispensar para a Santa Casa de 
Misericórdia, que está numa situação difícil, e para a 
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, setenta e 
cinco mil, para ajudar na compra de medicamentos e 
coisas que possam apoiar a saúde da população. Mas 
tudo isso é emenda coletiva. O Relator apresenta a 
emenda, mas no relatório estará escrito que essas 
emendas foram apresentadas por S. Exª porque é o 
Relator e Presidente da Comissão de Finanças, mas 
que elas são fruto de um esforço coletivo dos trinta 
Deputados desta Casa. É isso que queremos deixar 
claro. 
Com relação ao abono pensamos que vocês devem 
continuar aí. Vamos tentar construir alguma coisa em 
conjunto. Achamos difícil, vamos ser sinceras, como 
uma trabalhadora como vocês, nessa altura do 
campeonato, sem previsão orçamentária. Mas 
achamos uma discrepância um setor receber abono 
quando todos precisam do abono e setores que mais 
precisam, como a saúde – é claro que não 
conseguiremos lembrar de todos – os policiais que 
estão numa situação caótica e uma série de outros 
servidores ficarem sem ser contemplados. Tem 
também de nós a solidariedade que é o máximo que 
podemos dar neste momento. Mas deveria se 
construir uma saída, alguma alternativa. Estamos 
tentando, mas não estamos conseguindo enxergar 
neste momento. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
FOLETTO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas, Srs. 
Deputados e Srs. telespectadores, ... 
 
 O Sr. Edson Vargas – Sr. Deputado Sérgio 
Borges, com a permissão de V.Ex.ª, gostaríamos de 
dar uma explicação ao Plenário. Estamos somente 
aguardando a chegada do texto final e imediatamente 
estaremos votando o orçamento. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Hoje estamos 
votando o orçamento de 2005 e logo depois 
entraremos em recesso. É a última oportunidade que 
nós, Srs. Deputados, temos de nos dirigirmos aqui do 
Plenário a todos os capixabas. 
 Queremos dizer o seguinte, é lógico que todo 
mundo quer aumento de salário e abono. Aqui 
votamos diversos abonos e mensagens importantes do 
Governo. O Governo do Estado fez uma coisa que 
está ficando esquecida. S. Exa colocou o pagamento 
em dia , paga em dia a todos neste Estado e já estão 
esquecendo. 
 Sr. Deputado Edson Vargas, V.Ex.ª que foi 
Relator do orçamento, queremos dizer que todo 
Relator sofre injustiça. Queremos parabenizá-lo pelo 
trabalho que fez, pois V.Ex.ª não é diferente, pior ou 
melhor do que ninguém. Somos trinta Srs. Deputados 
que vamos aprovar o orçamento. No ano que vem 
voltaremos a sofrer as mesmas pressões, porque todo 
mundo quer aumento, inclusive Ministério Público, e 
quem vota é somente nós os trinta Srs. Deputados. 
 É legítimo que gritem e que se ofenda as 
pessoas. Estamos numa época, ouvimos, achamos que 
foi o Sr. Deputado Zé Ramos, se falar muito em 
perdão. Talvez seja porque estamos na época do 
natal.  
 Queremos dizer o seguinte: esse orçamento é 
um avanço do governo que investirá em muitas obras. 
Esses vinte milhões que foram colocados aqui 
provenientes da lei que aprovamos antes do 
orçamento são importantíssimos e podem ser mais do 
que vinte milhões. Se houver aumento de receita 
durante o ano pode ser suplementado. 
 A discussão está aberta com todas as 
categorias. Queremos dizer, como líder do PMDB, 
não sabemos se o Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira 
usará da palavra, mas se não for usar, no meu e em 
seu nome, procuramos desenvolver durante este ano 
um trabalho de votar as leis importantes e rejeitar 
aquelas que achávamos que devíamos. E é o que 
estamos fazendo aqui. 
 Sr. Deputado Edson Vargas, parabéns pelo 
trabalho. É lógico, que sendo V.Ex.ª falível como ser 

humano pode ter cometido algum erro ou outro que 
são consertados através da conversação, porque como 
diz o nome, Parlamento é para isso,é para parlamentar 
e se chegar a conclusões.  

Encerrando o nosso discurso aproveitamos a 
oportunidade para desejar a todo o povo do Estado do 
Espírito Santo um Natal Feliz e um Ano Novo de 
bênçãos, de saúde e de paz, principalmente para 
aqueles que irão assumir os seus mandatos de 
Prefeito. Neste plenário há dois prefeitos eleitos: os 
Srs. Deputados Helder Salomão e Gilson Amaro a 
quem desejamos felicidades em suas gestões, pela 
confiança que o povo depositou em S.Exas e sabem 
que na Assembléia Legislativa têm o nosso apoio no 
que for importante para os Municípios de Santa 
Teresa e Cariacica. E nós continuaremos nesta Casa 
de Leis cumprindo com o nosso papel. Deus abençoe 
a todos. 

Parabéns ao Sr. Deputado Edson Vargas pelo 
trabalho que V.Exa. fez, aos membros da Comissão 
de Finanças e aos assessores. É assim que é feita a 
democracia, ou seja, a democracia é feita de mal 
educados e de bem-educados; é feita de justiça e 
injustiça e o melhor regime que existe no mundo é o 
regime democrático.  

Parabenizamos também o Governador do 
Estado, Sr. Paulo Hartung, e a toda a equipe do Sr. 
Secretário Guilherme Dias pela elaboração de um 
orçamento de qualidade como esse que está sendo 
votado hoje nesta Casa. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (PAULO 

FOLETTO) Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Gilson Amaro. 

 
O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, são muito importantes esses momentos 
que estamos vivendo neste plenário pois estamos 
ouvindo as justas reivindicações das pessoas que 
estão nas galerias. Reconhecemos e sabemos da 
importância que todos têm para o nosso Estado. 

O nosso Poder é de legislador; não sabemos 
como anda e nem como se conduz o Poder do 
Executivo. 

Até mesmo com algumas reprovações 
dizemos a todos os Senhores que como Deputado do 
interior do Estado do Espírito Santo, que representa a 
população que trabalha na agricultura, a maioria 
absoluta são produtores rurais. Há muitos anos esse 
povo no nosso Estado não recebia nem o tratamento 
das estradas para escoar os seus produtos que chegam 
até a Ceasa para que possamos consumir.  

Hoje quando chegamos ao interior do Estado 
vemos que o Espírito Santo está contribuindo com 
aqueles que geram impostos, que geram riquezas e 
crescimento para o nosso Estado. A população das 
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cidades do interior sente-se feliz em ver diversas 
estradas sendo recuperadas, asfaltadas. Estamos 
observando que realmente o Estado do Espírito Santo 
hoje está caminhando e se Deus quiser muito em 
breve teremos condições de satisfazer a todas as 
categorias, a todo o povo capixaba. Ninguém pode 
negar o trabalho sério que vem sendo desenvolvido 
no Estado do Espírito Santo, pois através desse 
trabalho a população está recebendo benefícios.  

Outro dia encontramos com uma professora 
que nos disse: “Faz vinte e seis anos que sou 
professora e pela primeira vez posso dizer, Sr. 
Deputado, que estou feliz porque recebi os 
atrasados”. Essa professora recebeu tudo o que tinha a 
receber pois já há dez, doze anos não recebia. 

Sr. Presidente, o Sr. Deputado Gilson Amaro 
sempre procurou ser amigo de todos, ser 
companheiro, ser parceiro, ser leal. Se alguma vez 
durante o decorrer do ano de 2.004 ofendemos a 
alguém, - não sabemos, não nos lembramos -, se isso 
aconteceu pedimos perdão aos nossos Pares pelas 
nossas falhas, por aquilo que cometemos de errado. 
Sentimo-nos muito felizes de sermos Deputado e de 
participarmos deste orçamento que votamos no ano 
passado e votamos agora para 2005. Tudo aquilo que 
nos foi dado para o nosso município e para os 
municípios onde levamos os recursos, as obras foram 
feitas e as que não foram estão sendo iniciadas. Não 
ficou uma emenda sem que o Governo pagasse. 
Votamos para o orçamento de 2005 beneficiamento 
das estradas, recuperação de rodovias, recuperação 
principalmente das estradas onde temos os 
municípios que têm realmente características do 
turismo. Achamos que o nosso Estado hoje está 
desenvolvendo, crescendo, está bem no cenário 
brasileiro, bem organizado, onde hoje vemos que tem 
um poder de investimento e recebendo empresas para 
geração de emprego e renda para nossa gente. Nós, 
nesta Casa, poderíamos até sentar para analisar os 
fatos. Acompanhamos a equipe técnica do Governo e 
aquilo que o Estado vem desenvolvendo.  

O Deputado Gilson Amaro está feliz e 
garantimos que a maioria do povo capixaba - setenta 
e cinco por cento - está feliz com o Estado do Espírito 
Santo, com o Governo que tem.  

Deixamos o nosso abraço, o desejo de um 
Feliz Natal aos nossos Pares e aqueles que nos 
ouvem, ao povo de Santa Teresa e do Espírito Santo. 
O ano que vem será um novo ano e estamos felizes. 

 
O Sr. José Tasso De Andrade – Achamos 

que V.Exa. está se despedindo e com justa razão 
porque V.Exa. terá a prefeitura municipal para 
administrar. Sentiremos saudades de V.Exa. 

Queremos e precisamos votar o orçamento. 
Este é o momento em que temos a mais importante 
peça administrativa para votar. V.Exa. foi um dos 

exemplos de homem público no Espírito Santo, tanto 
assim que pela segunda vez foi eleito Prefeito do 
Município de Santa Teresa. Também aproveite para 
receber o nosso respeito, a nossa admiração com os 
votos - caso V.Exa. nos deixe, - de que tenha bom 
êxito tanto quanto o Sr. Deputado Helder Salomão, 
Prefeito eleito de Cariacica e temos certeza que 
S.Exa. exercerá com talento e inteligência.  

 
O SR. GILSON AMARO – Agradecemos a 

V.Exa. 
 
O Sr. Délio Iglesias - Queremos dizer para 

V.Exa. que sua vitória foi merecida, do povo de Santa 
Teresa. O povo desta região está de parabéns.  

Nós, Deputados que somos do primeiro 
mandato, temos certeza que aprendemos muito com 
V.Exa. Através de sua humildade nos ensinou muita 
coisa. Tivemos a alegria de pertencer ao partido de 
V.Ex.ª, bem como ter o nosso gabinete ao lado do 
gabinete de V.Ex.ª. Para mim foi uma honra durante 
esses dois anos conviver com V.Ex.ª aprendendo e 
partilhando dos momentos mais importante dos 
últimos dez anos da história do Espírito Santo, 
quando juntos alavancamos novamente o progresso 
do nosso Estado. Portanto se V.Ex.ª realmente 
escolher ir para o Município de Santa Teresa como 
prefeito, pode contar com o nosso apoio nesta Casa 
de Leis. Se V.Ex.ª resolver continuar confiando no 
vice-prefeito que foi eleito que é um homem de bem, 
para continuar ajudando o seu município, com certeza 
receberá o nosso apoio e do PRTB. 
 Que Deus abençoe a sua caminhada e o seu 
projeto político, que com certeza é voltado para o 
bem comum e V.Ex.ª é um homem digno, coerente, 
sério, que muito nos ensinou. Parabéns, por este 
mandato parlamentar e que Deus o abençoe na sua 
vida e no seu ministério político. 

 
O Sr. Marcelo Santos - Queremos fazer das 

palavras do Deputado Délio Inglesias as nossas. 
Também dizer que foi uma honra e um prazer 
trabalhar com V.Ex.ª nesta Casa por um período 
aproximado de dois anos.  

A Assembléia Legislativa perde um 
Parlamentar exemplar, mas o Município de Santa 
Teresa, ganha um prefeito que vai honrar e V.Exa. 
pode ter a certeza de que estes Deputados estarão, 
nesta Casa para trabalhar em prol do município de 
V.Ex.ª. 
  

O SR. GILSON AMARO – Queremos 
dizer que estamos felizes, porque o povo de Santa 
Teresa, depois de nos eleger para vereador, para 
prefeito e duas vezes para deputado e ainda nos deu 
setenta e dois por cento de oportunidade em votos 
naquele município para que pudéssemos ser prefeito 
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daquele município. Estamos felizes porque sabemos 
que é sinal de que o povo reconhece e sabe muito 
bem quem é Gilson amaro. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
FOLETTO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santo. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Srªs Deputadas, cumprimentamos as pessoas 
presentes nestas galerias, desta Casa, reivindicando 
seus direitos que são legítimos. 
 Queremos, mais uma vez, citar as emendas 
que oferecemos ao orçamento do Estado. Todas elas 
aprovadas e acatadas pela Comissão de Finanças, 
onde estaremos votando, neste plenário.  
 Iniciando as emendas que oferecemos ao 
orçamento em um total de vinte e cinco emendas, 
totalizando seiscentos mil reais aonde todas elas 
destinadas ao município de Cariacica para 
pavimentação de ruas e avenidas daquela cidade. 
 A emenda n.º 1 diz o seguinte no texto: obra 
de pavimentação asfáltica, em convênio com a 
prefeitura no Bairro Nova Rosa da Penha I, onde 
diversas ruas serão beneficiadas. 
 Emenda n.º 2- Pavimentação asfáltica em 
convênio com a prefeitura de Cariacica no Bairro 
Nova Rosa da Penha II, também, pavimentação de 
ruas e avenidas em convênio com a Prefeitura 
Municipal de Cariacica no Bairro São Conrado.  
 Emenda n.º 4 – Pavimentação asfalta, em 
convênio com o Município de Cariacica, no Bairro 
Vista Linda. 
 Emenda n.º 5 – Pavimentação de ruas e 
avenidas, no Bairro Alzira Ramos. 
 Emenda n.º 6 – Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacia, no bairro Bela Vista. 

Emenda nº.07 – Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Castelo Branco. 
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica no 
bairro Campo Verde. 
 Emenda nº 09 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Operário.  
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica no 
Bairro Novo Horizonte. 
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica no 
Bairro Aparecida, na região da Grande Porto de 
Santana.  

 Emenda nº 12 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro São Geraldo. 
 Emenda nº. 13 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro São Francisco. 
 Emenda nº. 14 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Santa Luzia. 
 Emenda nº 15 -Sr. Deputado Sérgio Borges, 
esta emenda diz em seu texto - Pavimentação de ruas 
e avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal 
de Cariacica no Bairro Liberdade.  
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica no 
bairro Santa Catarina I, além de investimentos no 
saneamento básico.  
 Emenda nº.17 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Flexa I. 
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica 
nos Bairros Nova Canaã e Flexal II. 
 Emenda nº. 20 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Maracanã. 
 Pavimentação de ruas e avenidas em 
convênio com a Prefeitura Municipal de Cariacica no 
Bairro Vera Cruz. 
 Emenda nº. 22 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no bairro Vila Nova.  
 Emenda nº. 23 - Pavimentação de ruas e 
avenidas em convênio com a Prefeitura Municipal de 
Cariacica no Bairro Santa Luzia.  

Emenda nº 24 - Lembramos que o Bairro 
Santa Luzia existe na Região de Cariacica sede e 
próximo ao bairro São Francisco, região do Bairro 
Prolá. Pavimentação de ruas e avenidas em convênio 
com a Prefeitura Municipal de Cariacica. 

Emenda nº 25 - Pavimentação asfáltica de 
ruas e avenidas em convênio com a Prefeitura 
Municipal de Cariacica no Bairro Antônio Ferreira 
Borges. 

Totalizando mais de cento e quarenta ruas a 
serem pavimentadas através de emendas oferecidas 
por este Deputado, cumprindo assim o mandato que 
nos foi conferido através do voto popular, que obteve 
a terceira maior votação do Estado do Espírito Santo. 
Eleito legitimamente o Deputado Estadual que 
representa o Município mais pobre da Região 
Metropolitana e menor receita em renda per capta do 
Estado.  

Sras. e Srs. Parlamentares, os que nos ouvem 
e assistem, estamos aqui, representando o Município 
de Cariacica e iremos fazer isso até o último dia de 
nosso mandato. Muito obrigado. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Estamos recebendo a informação de que 
os Srs. Deputados estão abrindo mão das inscrições.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anselmo 
Tose. 
  

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Presidente, 
declino.  
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Havendo S. Exa. declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Paulo Foletto. 
  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Havendo S. Exa. declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Helder Salomão. 
  

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

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Havendo S. Exa. declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Délio Iglesias. 
  

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS - Sr. Presidente, 
declino.  
  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Havendo S. Exa. declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Edson Vargas. 
 Após o pronunciamento do Sr. Deputado 
Edson Vargas, colocaremos a matéria em discussão.  
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson 
Vargas. 
  

O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, dissemos há pouco para a imprensa que é 
natural, estamos chegando aos minutos finais de 
nossa participação este ano, que os ânimos às vezes 
fiquem um pouco exaltados. Mas o importante é que 
esta Casa está cumprindo o seu papel, buscando o 
debate, buscando entendimentos.  

Sabemos que até mesmo no conflito, até 
mesmo em ambientes quentes, aprendemos, 
crescemos. Temos certeza absoluta que nenhum 
momento vivido aqui hoje servirá para diminuir 
alguém, para fazer com que algum de nós saia desta 
Casa triste ou aborrecido.  

Somos deputado pela primeira vez e 
evidentemente temos cometido erros, mas nunca erros 
calcados na má-fé, na má intenção. 
 No dia 22 de novembro encerrou-se o prazo 
para que cada deputado apresentasse as suas 

emendas. Após esse prazo somente o relator poderia 
apresentar emendas. Até mesmo o próprio 
Governador, se eventualmente precisasse de incluir 
alguma sugestão de emenda ao orçamento, teria que 
fazer uso do relator. E foi assim que algumas 
emendas foram apresentadas, por sugestão de um ou 
de outro, sempre por razões, interesses importantes e 
de comum acordo com os demais deputados. 
 Onde residiu, então, o nosso equívoco? 
Poderíamos, ao elaborar o nosso relatório, naquelas 
emendas que ultrapassaram seiscentos mil reais, ter 
dado crédito aos colegas deputados que afinal têm 
desenvolvido esforços coletivos para ajudar o 
Governo. 
 Nesta oportunidade, queremos dizer que 
humildemente concordamos em fazer uma mudança 
no texto do nosso relatório, para que fique bem claro, 
absolutamente claro, que as emendas relativas ao 
reajuste de salário de servidor, as emendas relativas à 
destinação de recursos para a Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória e Santa Casa de Misericórdia 
de Cachoeiro de Itapemirim são fruto de uma ação 
coletiva de todos os deputados.  

Isso foi observado em nosso relatório e desta 
maneira pedimos à Sr.ª Deputada Fátima Couzi, que 
pleiteou essa linha de posicionamento, que concorde 
e dessa forma passemos imediatamente para votação 
de nosso relatório. (Muito bem!) 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, 
pela ordem! Pedimos que a sessão seja suspensa para 
o término da redação dos destaques. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Vou suspender a sessão pelo prazo de 
três minutos. 
 Está suspensa a sessão. 

 
(A sessão é suspensa às 18h14min, 
sendo reaberta às 18h18min) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – (Fazendo soar os tímpanos) -Está 
reaberta a sessão. (Pausa) 

A Presidência defere o requerimento de 
destaque, fruto do acordo entre os diversos 
parlamentares, para as Emendas nºs 671, 688, 230, 
673, 330 e 86. (Pausa)   

A Presidência pergunta à Sra. Deputada 
Fátima Couzi se os outros destaques de iniciativa de 
V.Exa. estão retirados? 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente, 
retiro o meu destaque. Mas gostaria na hora oportuna 
defender para ficar tudo bem claro. 
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 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - V.Exa terá preferência nesse momento. 
(Pausa) 
 Ficam retirados os pedidos de destaque das 
Emendas nºs 12, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 e 552, que 
foram de iniciativa da Sra. Deputada Fátima Couzi. 
Defiro o pedido de retirada desses destaques. 
 Srs. Deputados, passaremos à votação das 
emendas em destaque.  

Submeteremos à aprovação do Plenário que 
a votação seja em bloco por autor das emendas. 
Temos apenas três autores. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que aprovam, 
permaneçam sentados (Pausa) 
 Aprovado. 

O primeiro Deputado que tem blocos de 
emendas destacadas é o Sr. Deputado Carlos 
Casteglione. Concederemos a palavra ao autor das 
emendas para sua defesa e em seguida o relator 
também terá três minutos para as suas argumentações. 
Após isso votaremos emenda por emenda. 

Concedo a palavra, por até três minutos, ao 
Sr. Deputado Carlos Casteglione para a defesa de 
seus destaques. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
nobre Relator do orçamento de 2005, Sr. Deputado 
Edson Vargas. Apresentamos dois requerimentos de 
destaque. O primeiro trata do destaque para as 
emendas 386, 387,388 e 389. 
 Sentimo-nos na obrigação de apresentar tais 
destaques por entendermos ser de importância as 
emendas de texto que apresentamos, Sr. Deputado 
Edson Vargas, destinando dentro de uma rubrica já 
existente no orçamento uma iniciativa para que 
possamos fazer alguns serviços importantes. 
 Por exemplo, na área da defensoria pública 
incluímos nesta rubrica a sede da Defensoria Publica 
de Cachoeiro de Itapemirim, em um programa já 
existente. Um órgão importante que presta um grande 
trabalho a nossa população e que hoje em nosso 
Município encontra-se completamente abandonado. 
 Além disso, a inclusão através de emenda de 
texto do Departamento Médico Legal de Cachoeiro. 
Porque aquele Departamento Médico Legal de 
Cachoeiro, Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, não 
tem nenhuma condição de funcionar.  
 Os servidores, profissionais médicos e 
legistas que lá estão vivem reclamando daquela 
unidade do Governo do Estado que não oferece 
condições para atender bem ao nosso povo. 
 Também em Cachoeiro é necessário incluir a 
manutenção do DPJ do nosso Município. Temos um 
DPJ em situação precária, precisamos estar alertando 

através de emendas no orçamento o nosso Secretário 
de Justiça, o nosso Governador Estadual, a 
necessidade de fazer a reforma desta unidade do DPJ 
de Cachoeiro de Itapemirim. 
 Um outro programa que também tem 
previsão de orçamento na região do Expandida Sul, 
no Município de Marataizes. Estamos incluindo uma 
emenda de texto que destina recursos para a 
recuperação do Palácio das Águias, localizado 
naquele Município. 
 Um prédio histórico que está naquele 
Município e precisa ser recuperado, senão 
perderemos aquela obra tão bela que situa-se às 
margens do Rio Itapemirim. 
 Nosso outro requerimento trata das emendas 
de nº 390 a 398. Diz respeito a destinar recursos para 
os hospitais filantrópicos da região pólo Cachoeiro. 
 Todos sabem da minha luta neste Plenário. 
Na discussão do orçamento para 2004, já fizemos 
esse debate, da necessidade do Governo do Estado em 
estar subvencionando os nossos hospitais para que 
eles tenham condições de atender a urgência e 
emergência do Sul do Espírito Santo. 
 Não acreditamos que os cem mil que lá estão 
colocados sejam suficientes para suportar o 
atendimento que a Santa Casa de Cachoeiro de 
Itapemirim, o Hospital Infantil e o Hospital 
Evangélico fazem.  
 Apresentamos essas emendas que somadas 
destinarão um milhão e trezentos mil reais para esses 
hospitais, para que possamos garantir o atendimento à 
população de Cachoeiro de Itapemirim. 
 Sr. Presidente e Relator da Comissão de 
Finanças e do orçamento de 2005, solicitamos à 
V.Exª que analise com muito carinho essas emendas 
apresentadas, pois são emendas importantes.  

As primeiras emendas são de texto visando 
destinar recursos para recuperação desses órgãos 
públicos no Município de Cachoeiro de Itapemirim. 
As outras, apelo à sensibilidade dos Srs. Deputados 
para votar o destaque, pois trata-se de recurso para os 
hospitais filantrópicos no Sul do Espírito Santo que 
não tem hospital público naquela região. 

Conto com o voto de todas as Srªs Deputadas 
e Srs. Deputados. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Edson Vargas, relator do orçamento para encaminhar 
a votação dos destaques de iniciativa do Sr. Deputado 
Carlos Casteglione. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, antes de tudo reconhecemos o trabalho 
brilhante do Sr. Deputado Carlos Casteglione e 
quanto ao mérito das emendas apresentadas por S.Exª 
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não há o que se questionar, são emendas importantes 
e necessárias para o município. O critério que 
utilizamos para o não acatamento delas foi o critério 
do limite acordado de seiscentos mil reais. 
 Unimo-nos ao Sr. Deputado Carlos 
Casteglione na luta e na defesa dessas obras 
importantes para o Município de Cachoeiro de 
Itapemirim e temos certeza de que os demais pares 
desta Casa, mesmo rejeitada a emenda de V.Exª, 
saberão que essas obras não deixarão de ser 
executadas por falta do empenho de V.Exª que é um 
Deputado zeloso e dedicado à causa do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação a solicitação dos destaques 
das emendas nºs. 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397 e 398 de iniciativa do Sr. Deputado Carlos 
Casteglione, além das de nºs. 386,387, 388 e 389. 
 Estão em votação os destaques do Sr. 
Deputado Carlos Casteglione a essas emendas que 
acabei de nomeá-las. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Rejeitado contra cinco votos. 
 Passo ao destaque da emenda nº 492. 
 Solicito ao Sr. Deputado Paulo Foletto que 
assuma esta Presidência para que eu possa fazer o 
encaminhamento deste destaque de minha iniciativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
FOLETTO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza, autor do destaque. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e 
Srs. Deputados, tenho 3min para me anteceder à 
passagem da moto niveladora. Queria que essa moto 
niveladora trabalhasse em uma pequena estrada do 
Município de Domingos Martins ligando a BR 262 à 
região de Biriricas, Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas. 
 A nossa intenção foi carimbar parte dos 
recursos que estão destinados à Secretaria de 
Agricultura para aquele projeto Caminhos do Campo, 
que estão orçados na região serrana em cerca de dois 
milhões e quinhentos mil reais, queríamos destacar 
duzentos mil reais para o início desse trecho BR 262- 
Biriricas, mas a nossa emenda foi rejeitada.  
 Sabemos que a máquina passará, o relator 
não acatou e esperamos que o Governador juntamente 
com o Secretário Ricardo Ferraço realizem essa obra 
importante para aquela região hortifrutigranjeira. 
Apelamos para os Srs. Deputados acatarem o nosso 
destaque. Não estamos acrescentando despesa nova. 
Estamos apenas carimbando entre os recursos 
genéricos da Secretaria de Estado da Agricultura, 

duzentos mil de dois milhões e quinhentos que estão 
dedicados à região serrana. 
 Obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PAULO 
FOLETTO) – Concedo a palavra ao Relator, Sr. 
Deputado Edson Vargas, para defender o seu relatório 
que não acata o destaque. 

 
O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr s. 
Deputadas, o Sr. Deputado Claudio Vereza defendeu 
muito bem a posição adotada quando oferece 
destaque. Disse também que a máquina vai passar. 
Temos certeza de que a máquina a que S. Exª está se 
referindo não é a máquina do voto. A máquina que S. 
Exª está requisitando para a região, não temos 
dúvidas de que o Sr. Governador do Estado, o Sr. 
Secretário de Estado da Agricultura estará coeso com 
a sua idéia e com a sua vontade de fazer com que ela 
chegue até aquela região. Entretanto, preferimos não 
acatar a emenda de S. Exª tendo em vista que as 
razões e os motivos são os mesmos que alegamos 
quando rejeitamos as emendas do Sr. Deputado 
Carlos Casteglione, embora entendendo que S. Exª 
não estaria modificando e nem transferindo valores, 
mas apenas prendendo aquele valor. Mesmo assim o 
entendimento de todos é de que esse tipo de emenda 
não seria possível ser acatada dentro do acordo. 
Parabenizamos S. Exª por ter apresentado essa 
emenda importante.  

Mas a nossa posição é pela rejeição do 
destaque do Sr. Deputado Claudio Vereza. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Em votação o destaque à Emenda nº 
492. 

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

Rejeitado, contra seis votos. 
O destaque que me chegou às mãos, assinado 

por um conjunto de doze Deputados que discutiram 
durante um longo tempo, trata das Emendas nºs 671, 
688, 230, 673, 330 e 86. 

Solicito a Srª Deputada Fátima Couzi que 
faça o encaminhamento de votação em nome do 
acordo feito entre os Parlamentares. 

Concedo a palavra à SRª Deputada Fátima 
Couzi, para encaminhar a votação.  

 
A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, esta é uma Casa de Leis onde os acordos 
sempre foram cumpridos. Alertamos a população que 
esta nesta Casa, pois fizemos um acordo, todos nos 
sentamos com sensatez e fizemos esse acordo. 
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Apelamos aos Srs. Deputados que acatem o 
destaque coletivo esclarecemos a todos que o que foi 
dito lá trás, por nós, o Relator Sr. Deputado Edson 
Vargas retirou do seu nome, com sensatez, e colocou 
como emenda coletiva, o que é o certo.  

Tudo bem, esse primeiro passo já foi 
acertado. Agora, vem o segundo passo, para que 
todos saibam o que estamos falando: o destaque que 
estamos apresentando, é pedindo rejeição de emendas 
de parlamentares que ultrapassaram os seiscentos mil 
reais. Isso é justiça, Sr. Deputado César Colnago. 
Houve um acordo e esperamos que todos os Srs. 
Deputados atendam ao acordo que foi feito.  

Apresentamos pedido de destaque para as 
emendas nºs: 671, 688, 230, 673, 330 e 86. Foi feito 
esse acordo e conclamamos aos Srs. Deputados e 
Deputadas que votem com o nosso destaque.  

Queremos que todos acompanhem a votação 
porque essas foram as únicas emendas que 
ultrapassaram os seiscentos mil reais. Por justiça, 
conclamamos aos Srs. Deputados e Deputadas que 
acompanhem o nosso destaque. Inclusive gostaríamos 
de contar com o voto do Relator do orçamento, Sr. 
Deputado Edson Vargas, que depois de conversar 
conosco admitiu que realmente errou e teve a 
grandeza de voltar atrás.  

Esclarecemos que o pedido de rejeição 
dessas emendas se deve porque as mesmas 
ultrapassam os seiscentos mil reais Sra. Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas. Todas as emendas que 
Ultrapassarem os seiscentos mil reais estamos 
pedindo que sejam rejeitadas por justiça aos demais 
Deputados e Deputadas desta Casa.  

Contamos com V.Exªs, muito obrigado. 
(Muito bem!).  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Edson Vargas. 
 
 O SR. EDSON VARGAS - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados, 
a minha vinda a esta tribuna nesta oportunidade, é 
apenas para reiterar o que falei antes do início desse 
período de votação, quando já reconheci aquilo que 
tinha para reconhecer. Não irei me alongar sobre esse 
assunto.  

As Emendas que a Sra. Deputada Fátima 
Couzi apresenta como destaque foram fruto de um 
acordo feito entre nós, deputados, de tal forma que 
recomendo aos pares colegas deputados que acolham 
o destaque feito pela Sra. Deputada Fátima Couzi, em 
nome da paz e da harmonia que vai reinar nesta Casa 
entre mim e V.Exª. (Muito bem!). 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Em votação o destaque para as 
Emendas anunciadas. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será colocado em votação o Projeto de lei nº 

245/2004 no seu todo, à exceção das matérias que 
foram rejeitadas que colidem com o Relatório. 

Em votação o Projeto nº 245/2004. 
A presente matéria exige votação nominal. 

 
 A SRA. FÁTIMA COUZI - Sr. Presidente, 
pela ordem! Gostaríamos de agradecer a todos os 
Deputados e a todas Deputadas por essa votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Em votação o Projeto de Lei nº. 
245/2004. 
 A presente 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 
votação NÃO. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que 
respondem SIM os Srs. Anselmo 
Tose, Brice Bragato, Claudio 
Vereza, Cabo Elson, Carlos 
Casteglione, Claudio Thiago, César 
Colnago, Délio Iglésias, Edson 
Vargas, Fátima Couzi, Gilson 
Amaro, Helder Salomão, Janete de 
Sá, José Esmeraldo, José Tasso, 
Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Santos, Marcos Gazzani, 
Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo 
Foletto, Sérgio Borges, Sueli 
Vidigal e Zé Ramos. (23) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (ANSELMO 
TOSE) - Responderam SIM (vinte e três) Srs. 
Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Em conseqüência, fica aprovado o 
projeto. 
 À Comissão de Finanças para Redação Final. 
 Queremos solicitar aos Srs. Parlamentares 
que encerrássemos esta sessão, com a eleição da 
Comissão Representativa do Recesso e na sessão 
extraordinária para votação das Redações Finais, 
onde os parlamentares fariam os seus 
pronunciamentos de encerramento. Temos pouco 
tempo. Teríamos de qualquer forma encerrar a sessão 
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às 7hs., porque não temos mais como prorrogar além 
desse horário.  

Encerraremos agora a sessão, elegendo a 
Comissão Representativa do Recesso e na 
extraordinária a Redação Final do Orçamento e da 
Tributária. Os Deputados pronunciariam-se na ordem 
que já estão inscritos no livro para as comunicações. 
Podemos fazer desta forma? 
 A Comissão Representativa do recesso que a 
Mesa está propondo é a mesma do mês de julho: Srs. 
Deputados Claudio Vereza e Brice Bragato do PT; 
Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas do PSDB; o 
Sr. Deputado Délio Iglesias do PRTB; Sr. Deputado 
Cabo Elson do PDT; Sr. Deputado Zé Ramos do PFL; 
Sr. Deputado Sérgio Borges do PMDB; Srª. Deputada 
Janete de Sá do PSB; Sr. Deputado Euclério Sampaio 
do PMN; Sr. Cláudio Thiago do PL; Sr. Deputado 
Marcelo Santos do PTB; Sr. Deputado Anselmo Tose 
do PPS; Sr. Deputado Heraldo Musso do PP; Sr. 
Deputado José Tasso de Andrade do PTC e 
Reginaldo Almeida do PSC. 
 Esclarecemos que a Comissão 
Representativa do recesso tem três atribuições 
básicas: votar créditos e suplementações 
orçamentárias, convocar e receber presença de 
Secretários e encaminhar pedidos de informação aos 
demais órgãos do Estado e poderá ser convocada pelo 
presidente na hora e ao tempo necessário. 
 Vou submeter ao Plenário essa composição 
que acaba de ser lida. É um deputado de cada partido. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Fica então constituída a Comissão 
Representativa do Recesso. 
 Já esclarecemos aos Srs. Deputados que esta 
sessão, será encerrada às 19hs, por não poder ser mais 
prorrogada. Por isso, propomos encerrá-la logo. 
Faremos a ata e em seguida voltarmos para a votação 
das Redações Finais e os pronunciamentos de 
encerramento dos parlamentares. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 
pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Edson Vargas. 
 
 O SR. EDSON VARGAS – Sr. Presidente, 
é apenas para fazermos um esclarecimento, 
rejeitamos a subemenda n° 673 que era uma 
subemenda da emenda n° 21. De tal forma que é 
importante que se considere também a emenda n° 21 
como devidamente rejeitada, de maneira que na 
Redação Final, possa estar devidamente esclarecido. 

Fica também rejeitada a Emenda n° 21, uma vez que 
a subemenda n° 673 foi rejeitada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Findo o tempo da presente sessão, 
convocando os Srs. Deputados para a próxima, 
extraordinária, às 19hs, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 

Discussão única, na forma do artigo 223 do 
Regimento Interno do Projeto de  Lei nº 311/2004. 

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas e 

quarenta e oito minutos. 
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CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA 
PRIMEIRA 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  

À DEZENOVE HORAS COMPARECEM 
OS SRS. DEPUTADOS ANSELMO TOSE, 
BRICE BRAGATO, CLÁUDIO THIAGO, 
CLAUDIO VEREZA, CÉSAR COLNAGO, 
DÉLIO IGLESIAS, EDSON VARGAS, FÁTIMA 
COUZI, GILSON AMARO, HELDER 
SALOMÃO, JANETE DE SÁ, JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
MARCELO SANTOS, MARIAZINHA 
VELLOZO LUCAS, PAULO FOLETTO, 
ROBSON VAILLANT, SÉRGIO BORGES, 
SUELI VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (20) 

DEIXANDO DE COMPARECER OS 
SRS. DEPUTADOS CABO ELSON, CARLOS 
CASTEGLIONE, EUCLÉRIO SAMPAIO, 
GEOVANI SILVA, GILSON GOMES, 
HERALDO MUSSO, JOSÉ ESMERALDO, 
MARCOS GAZZANI, REGINALDO ALMEIDA 
E RUDINHO DE SOUZA.(10) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) - Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

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

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

(O Sr. Paulo Foletto lê Provérbios 
13,11 ) 

  

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Neste Dia do Jornaleiro, nossa 
homenagem aos jornaleiros que nos fazem 
chegar às mãos as notícias boas e ruins.  
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: 

REQUERIMENTO S/Nº/04 
 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 
 A Deputada signatária, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, amparada pelo Artigo 
158, I da Resolução nº 1.600/91 – Regimento 
Interno – REQUER, após ouvido o Plenário, a 
INSERÇÃO NOS ANAIS DESTA CASA DE 
LEIS, da pesquisa “Espírito Santo: Maior pequeno 
Estado do mundo”, publicada no número 100 do 
Jornal Espírito Santo Hoje, que demonstra a 
potencialidade de nosso Estado, de autoria do Sr. 
JOSÉ CARLOS MONJARDIM CAVALCANTI. 
 Requer, ainda, que da decisão do Plenário 
seja dada ciência ao Sr. José Carlos Monjardim 
Cavalcanti, à Rua Afonso Cláudio, nº 180 – Praia do 
Canto – Vitória-ES – CEP 29055-570. 
 
 
 Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 
2004. 
 

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS 
Deputada Vice-Presidente – PSDB
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Defiro.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º. SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
388/2004, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 
Redação Final ao 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. 
 
 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. 
 Transmitimos o convite do Diretor da Casa 
Porto de Artes, Sr. Celso Adolfo, para sua 
reinauguração que ocorrerá amanhã, às 19 horas, 
onde funcionava a loja Flor de Maio, no Centro de 
Vitória.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1º. SECRETÁRIO lê: Parecer nº 
40/2004, da Comissão de Finanças, pela aprovação da 
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Redação Final ao Projeto de Lei nº 245/2004, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 196/2004, que 
dispõe sobre o Orçamento do Estado para o exercício 
financeiro de 2005. (*) 
 
 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 – (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 ao Projeto de Lei 

nº 346/2004. 
Votação da Redação Final ao Projeto de Lei 

nº 245/2004. 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, na 
forma do art. 223 do Regimento Interno, Projeto de 
Lei nº 311/2004, do Deputado José Esmeraldo, 
dispondo sobre a obrigatoriedade de barreiras de 
contenção em torno de toda e qualquer embarcação, 
durante as operações, internas ou externas, que 
envolvam manuseio de qualquer substância que 
contenha frações oriundas de produtos derivados do 
petróleo. Publicado no DPL de 23.11.2004. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, MEIO AMBIENTE 
E FINANÇAS) 
 
 Em votação a Redação Final do Projeto de 
Lei nº 346/2004. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Em votação a Redação Final do Projeto de 
Lei nº 245/2004. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, assomamos a esta tribuna para 
agradecimentos. 

Pela primeira vez ocupamos um assento no 
Parlamento Estadual, como grande parte dos 
parlamentares que hoje aqui estão, à exceção de onze 
ou doze. Então, registramos a satisfação de estar há 
quase dois anos nesta Casa trabalhando com V.Exas., 
mesmo com os problemas internos que temos. São 
deputados de regiões diferentes, de partidos 
diferentes, de cor diferentes, enfim, com vontades 
diferentes, mas é por isso que esta é a Casa que 
mantêm a democracia, é a Casa que, por pior que 
seja, o que não é, mantêm a democracia viva. O Poder 
Legislativo mantém a democracia viva em todos os 
estados brasileiros e no Congresso Nacional, no 
âmbito da federação. 
 A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo deu um passo muito grande com esta 
nova legislatura, com os novos parlamentares, com a 
ocupação das trinta cadeiras, que são as cadeiras que 
compõem esse Parlamento, com a união dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, trabalhando em 
prol da reconstrução do Estado, de um Estado que 
encontramos esfacelado. Um Estado que não tinha 
mais rumo, que perdeu a sua credibilidade dentro da 
própria instituição Estado.  
 Elegemos um Governador; elegemos um 
nova Assembléia; o Poder Judiciário, como sempre, 
participou das ações em prol do desenvolvimento do 
Estado, assim como o Ministério Público e o Tribunal 
de Contas. E num conjunto de ações, saímos da estaca 
zero e chegamos ao ponto de equilíbrio. E hoje 
acabamos de votar e estaremos devolvendo ao Exmo. 
Sr. Governador do Estado a peça orçamentária, que é 
um dos projetos de lei mais importante discutido 
nesta Casa, o Orçamento do Estado. E neste tocante, 
o de 2005. 
 Queremos aproveitar para pedir desculpas 
àqueles que, por ventura, nos desentendemos em 
Plenário. É uma satisfação muito grande trabalhar 
com os deputados desta Casa.  

Sra. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, 
tivemos a maior satisfação em trabalhar com V.Exª, 
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com a Sr.ª Deputada Janete de Sá, e com todos os 
parlamentares, mesmo com os problemas que às 
vezes temos em Plenário, mas todos resolvidos. Faz 
parte do show da Assembléia Legislativa. Por isso, 
Sr. Presidente e demais membros da Mesa Diretora, 
queremos parabenizá-los também pela condução dos 
trabalhos desta Casa. Desejamos a todos um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de esperança e de 
prosperidade.  

Agora, dirigimo-nos à população do 
Município de Cariacica, que tem um representante 
nesta Casa que colocou todo o valor de emenda a que 
tinha direito, exclusivamente para o Município de 
Cariacica, para termos um lugar ainda melhor de se 
viver; para pavimentarmos as nossas ruas e avenidas, 
que são muitas; mais de trezentos e quarenta e nove 
mil habitantes, milhares de ruas, de becos, de 
problemas. E as soluções não vêm como num toque 
de mágica.  

É engraçado como as pessoas, às vezes, 
costumam criticar a nossa Cariacica. É um Município 
pobre e um dos mais populosos do Estado do Espírito 
Santo; é alvo dos políticos no período eleitoral, 
quando vão buscar os nossos votos. Mas poucos são 
os que olham para a nossa Cidade nesse momento, na 
hora em que mais precisa. 

A Região Metropolitana representa mais de 
cinqüenta e um por cento da população do Estado do 
Espírito Santo. E o que a Região Metropolitana 
representa para a arrecadação do Estado é mais do 
que isso. E para compor a Região Metropolitana, com 
a exceção do Município de Fundão, e registramos que 
somos contra a inclusão do Município de Fundão na 
Região Metropolitana...  

Pouquíssimos são os políticos que olham 
para a nossa Cariacica nesse momento em que precisa 
de obras, benefícios e de emendas ao Orçamento para 
que o Governo do Estado possa investir na nossa 
gente. Mas falar é muito fácil. A Cariacica que passa 
fome, que precisa de melhorias, é a que precisa da 
Assembléia Legislativa. 

Dizemos a nossa irmã Cariacica que não 
fugimos à luta para a qual nos designou, para votar, 
para ajudar a nossa Cidade, ao Governo do Estado, 
para trabalhar junto aos poderes constituídos 
transformando esse trabalho em obras e benefícios 
para a nossa Cariacica.  

Seiscentos mil reais, foi o acordo que a 
Assembléia Legislativa fez com o Governo do Estado 
para que cada Parlamentar oferecesse às suas 
emendas. Seiscentos mil reais, todo em emendas para 
o Município de Cariacica, à qual desejamos um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo, com as nossas 
emendas, com os nossos seiscentos mil reais para 
serem investidos em obras que beneficiarão àquela 
população, com pavimentação nas nossas ruas e 
avenidas. (Muito bem!) 

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 

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

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas, neste momento final deste ano legislativo 
externamos as nossas palavras, já que não pudemos 
assomar a esta tribuna em função das discussões com 
os Srs. Deputados para que pudéssemos votar o 
Orçamento para o ano de 2005, de agradecimento a 
todos os Srs. Deputados. Muitos colaboraram, muitos 
foram compreensivos; às Comissões de Finanças e 
Justiça; àqueles Srs. Deputados com quem, em algum 
momento mais difícil, negociamos. 

Queremos fazer um agradecimento especial 
ao Relator da Comissão de Finanças, Sr. Deputado 
Edson Vargas, pelo trabalho, pela capacidade de 
conversar com os Srs. Deputados. O seu excesso de 
generosidade trouxe, em alguns momentos, algumas 
dificuldades, mas todas resolvidas e compreendidas 
pelos Srs. Deputados. Então, obrigado Sr. Deputado 
Edson Vargas. O Estado do Espirito Santo tem que 
agradecer, porque pelo segundo ano consecutivo 
aprovamos não uma peça orçamentária, mas uma 
concepção de como deve ser trabalhado um 
orçamento publico sério. 
 Estamos consolidando um tempo de 
mudanças com a firmeza do Governador, com a 
moralização desse Estado. Estamos consolidando o 
equilíbrio fiscal que é importantíssimo mas, 
principalmente, estamos consolidando com esse 
orçamento um percentual de investimentos que há 
muito tempo a população capixaba não via. 1% em 
2003, 4% neste ano que está terminando e 7.8% no 
ano de 2005. Ainda está muito aquém do que o 
Estado precisa, até mesmo para recuperar o atrasado 
desses anos todos de déficit fiscal em que o nosso 
Estado não conseguia contrair um centavo de 
empréstimo internacional, coisa que está conseguindo 
agora com o programa Águas Limpas. Iremos sanear, 
fazer o saneamento completo de muitas cidades, 
fazendo as ligações de longos e longos quilômetros 
de tubulações que estavam perdidas, resolvendo os 
problemas de balneários que são importantíssimos no 
ponto de vista da atração turística. Sem falar no 
Transcol, que é importantíssimo também. O Governo 
do Estado chama para si, novamente, a discussão 
sobre uma política publica de transporte coletivo na 
Grande Vitória, após muitos anos abandonada. 
 Há também o programa de construção de 
novas estradas e de recuperação, Sr. Deputado Helder 
Salomão que será Prefeito a partir de 1º de Janeiro, da 
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malha viária desse Estado que, da mesma forma, 
estava abandonada. 
 Esse é o novo Espirito Santo. E a nossa 
palavra neste Plenário não poderia ser outra senão 
agradecer. Agradecer a todos, aos Srs. Deputados, aos 
funcionários desta Casa, aos servidores, 
particularmente aos das Comissões de Finanças e de 
Justiça que nos últimos dias trabalharam muito para 
dar conta do recado. Então, os nossos agradecimentos 
a todos os funcionários da Casa que nos ajudaram.  
 Estamos terminando não só um ano 
legislativo, mas também um biênio, das Comissões e 
da Mesa Diretora. O nosso Presidente Claudio Vereza 
com certeza lerá o relatório para todas as pessoas que 
estão nos vendo pela TV Assembléia, imprensa, 
mídia que nos acompanha. 
 Um biênio que não precisamos falar muito, 
as mudanças estão para todos verem. Deixaremos por 
conta do Sr. Presidente fazer a apresentação desse 
relatório. 
 Para encerrar, pedimos a atenção dos Srs. 
Deputados, porque há duas semanas saiu publicado 
nos Jornais A Tribuna e A Gazeta, dados do IBGE 
falando sobre o PIB do Espirito Santo em 2002, que 
foi de vinte e quatro bilhões, setecentos e vinte e três 
milhões de reais. 
 Estamos levantando este número para 
mostrar a importância que terá para o nosso Estado o 
impacto da exploração do petróleo. 
 Há poucos dias ouvimos uma explanação do 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Sr. Júlio Bueno; que fez um cálculo de 
quanto renderá somente os royalties nesse ciclo de 
exploração do petróleo que se calcula entre vinte e 
cinco e quarenta anos. Renderá para o Espírito Santo 
vinte e quatro bilhões de reais. É um outro PIB do 
Espírito Santo em aproximadamente três décadas. 
 Não falaremos nos outros investimentos, nas 
outras empresas que virão para este Estado, na 
agregação de valor para uma série de cadeias 
importantes da nossa economia. Olha a importância 
que isso tem! Temos que dar conta disso: o Poder 
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, 
as instituições do Estado, e toda a sociedade 
capixaba. 
 É uma coisa muito boa mas se não for bem 
trabalhada pode significar um grande risco para o 
Espírito Santo. Mas temos certeza de que daremos 
conta disso. Há muita coisa boa vindo. É muito 
alvissareiro o que está acontecendo com o Espírito 
Santo, que enche os nosso corações de orgulho e 
esperança de que teremos dias melhores com 
desenvolvimento, com inclusão social para os 
capixabas. 
 Com essas palavras agradecemos a todos os 
Srs. Deputados pela colaboração, pela compreensão 
para que pudéssemos chegar ao fim do ano com a 

pauta zerada, e que o orçamento equilibrado fosse 
votado nesta Casa com a participação de todos. 
(Muito bem!) 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra à Srª Deputada Brice 
Bragato. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO - (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas 
e Srs. Deputados, sendo o último pronunciamento 
deste ano, registramos a nossa solidariedade e de todo 
o nosso mandato a um grupo de estudantes da FDV – 
Faculdade de Direito de Vitória, que hoje são 
dirigentes do Centro Acadêmico Milton Murad, tendo 
sido eleitos no dia 9 de dezembro com quatrocentos e 
cinqüenta votos. 
 Esses estudantes vêm sofrendo perseguições 
da diretoria daquela faculdade por exigirem melhores 
condições de tratamento, porque hoje o tratamento 
dispensado aos estudantes daquela faculdade é aquém 
dos direitos contratuais e também da cidadania e da 
democracia. 
 Têm eles lutado para exigir estacionamento 
para os estudantes, que está no Código de Postura de 
Vitória; foi instituído um estacionamento que passou 
a ser cobrado; lutaram contra a cobrança do 
estacionamento, a cobrança foi suspensa e depois 
repassada para a mensalidade através de aumento 
abusivo de mensalidade; lutam contra as catracas 
eletrônicas, pois quando o aluno entra sem a 
carterinha fica detido na faculdade e só pode sair 
depois que termina a última aula; e contra o valor da 
mensalidade que hoje é de oitocentos e dez reais, sem 
divulgação do valor antecipada do valor possível, 
futuro do reajuste, conforme previsto em cláusula 
contratual.  

Esse grupo vem sofrendo cerceamento de 
sua liberdade de expressão, vem sofrendo processos 
administrativos e disciplinares como forma de 
coação, chegando ao ponto da faculdade suspender o 
direito de um estudante acessar as instalações daquela 
escola. Tudo como forma de repreensão. 
 O ponto extremo foi o descumprimento de 
um liminar concedida pela Justiça Federal 
assegurando ao estudante prejudicado, suspenso, o 
direito de acessar à faculdade. A liminar foi 
descumprida e o estudante ficou durante quinze dias 
suspenso em que pese a Justiça ter assegurado o seu 
direito de acesso à escola. 
 Lamentamos e registramos a nossa 
indignidade com a atitude da direção da FDV. 
Conhecemos, inclusive, o diretor presidente da 
instituição, não temos nada pessoal contra ele, mas 
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lamentamos que não tenha aprendido a conviver com 
a divergência, com a democracia, com o espírito da 
juventude, com o direito de reivindicação, enfim, com 
a pluralidade e com a modernidade, a participação, 
aquilo que é o mais legítimo na história da nossa vida 
e que o estudante deveria também aprender na 
faculdade. 
 Nesse segundo momento queremos fazer 
duas despedidas muito carinhosas, a primeira 
despedida, Sr. Deputado César Colnago, é ao 
Presidente Claudio Vereza, ao Deputado Secretário 
da Mesa Paulo Foletto e ao Deputado Secretário da 
Mesa Anselmo Tose e estendemos a nossa despedida 
a dois diretores desta Casa; Ao Diretor Geral, João 
Luiz Paste e a Procuradora Geral, Drª Eva Pires 
Dutra. Não que os Senhores estejam encerrando o 
mandato hoje, mas é o último dia legislativo dessa 
direção.  
 Agradecemos a todos os Senhores pelos 
serviços prestados ao povo do Espírito Santo, a esta 
Casa pelo equilíbrio, pela responsabilidade com que 
gerenciaram esta Casa, pela tolerância em lidar com o 
colegiado tão diversificado e tão efervescente. 
 Muitas vezes um colegiado muito turbulento 
e que algumas vezes pessoas daqui de dentro 
tentaram igualar V.Exªs àqueles que hoje estão no 
fundo da cadeia. Sr. Deputado Paulo Foletto, nem de 
longe vão conseguir nivelar V.Exªs com essa gente. 
Repetimos, nem de longe.  
 O Espírito Santo sentirá muita falta dos 
Senhores à frente da Assembléia Legislativa. Tenham 
certeza disso. Com muita convicção fomos apoiadora 
e ajudamos a sustentar essa Mesa durante esses dois 
anos.  
 A nossa segunda despedida é ao nosso 
companheiro Helder Salomão, que hoje exerce seu 
último dia de mandato. Queremos falar da nossa 
felicidade por sua companhia nesses dois anos, por tê-
lo tido como Líder em 2004, por ter participado da 
sua vitoriosa campanha em Cariacica, por ter 
partilhado a festa popular da sua vitória no dia 31 de 
outubro deste ano e desejar um excelente trabalho à 
frente da Prefeitura de Cariacica, sabendo que V.Exª 
terá que matar um leão por dia, por causa dos 
desmandos que foram implantados, que foram 
praticados naquele município ao longo de tantos anos.  
 Temos certeza que os frutos virão, porque 
V.Exª é um homem sábio, um homem de fé, um 
homem sério e digno. Confiamos muito nas suas 
realizações. Felicidades, companheiro! (Muito bem!) 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Helder Salomão para declarar voto. 

 Este será o último pronunciamento do Sr. 
Deputado Helder Salomão neste mandato como 
parlamentar estadual, já que foi eleito Prefeito do 
Município de Cariacica. 
 
 O SR. HELDER SALOMÃO – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, com certeza, até 
porque um dia, quem sabe, podemos voltar para esta 
Casa para fazer mais pronunciamentos. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. 
Deputados, população capixaba que nos acompanha 
pela TV Assembléia, pela TVE ao vivo, esta é a 
última sessão do ano de 2004; e, no nosso caso, é a 
última sessão da qual participamos na condição de 
deputado eleito em 2002, com dezesseis mil, 
novecentos e noventa e quatro votos, Sr. Deputado 
César Colnago. 
 Este é um momento muito especial e 
dissemos a alguns Deputados que estava um pouco 
perdido na sessão. Quando experimentamos algumas 
experiências na vida, certamente convivemos com 
adversidades, com conflitos, com alegrias, com 
tristezas e com angústias, e esse período foi um 
período de grande aprendizado.  
 Já tínhamos exercido o mandato de vereador, 
mas certamente esses dois anos nesta Casa nos 
fizeram aprender muita coisa. Foi uma rica 
experiência, uma experiência legislativa num 
momento ímpar, singular da história do Espírito 
Santo. 

Ficamos feliz por ter participado deste 
momento em que nós conseguimos um processo 
intenso de reconstrução do Estado do Espírito Santo, 
de resgate da credibilidade deste Poder. Hoje, a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
ainda tem muitos problemas, mas é reconhecida como 
uma Assembléia que é parceira do Governo do 
Estado, que é parceira do povo capixaba no processo 
de reconstrução do Espírito Santo. E a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo contribuiu 
para a auto-afirmação do Estado no cenário Estadual.  

Contribuiu também para melhorar o 
desempenho do desenvolvimento econômico do 
Espírito Santo, para equilibrar as finanças públicas, 
tanto é que, hoje, foi possível votar uma previsão de 
reajuste para os servidores públicos. Isso, sabemos 
que a Assembléia Legislativa teve um grande papel, 
uma grande importância nesse debate para que o 
Estado do Espírito Santo voltasse a poder investir e 
valorizar seus servidores.  

Certamente, Srs. Deputados, vou sentir 
saudade dos debates calorosos, dos diálogos intensos, 
das negociações, da busca do entendimento e tudo 
que fizemos nesse período foi pensando em ajudar o 
povo capixaba e ao Estado do Espírito Santo. Os 
projetos, as emendas, as sessões solenes, as 
homenagens, as audiências públicas, tudo que 
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fizemos nesta Casa certamente contribuiu para que o 
Poder Legislativo do Espírito Santo tivesse mais 
credibilidade. Fico feliz por ter contribuído com dois 
anos de minha vida para, juntamente com os demais 
Deputados, melhorar a vida do povo do Espírito 
Santo. 
  Hoje, vivo um momento de literal transição. 
Transição do Legislativo para o Executivo, de uma 
experiência de ser Deputado, cargo que exerci até a 
presente data e exercerei ainda, mesmo sem assomar 
a esta tribuna, até o dia 31 de dezembro; quando, pela 
primeira vez, terei que renunciar a um mandato.  

A renúncia é sempre uma coisa difícil. 
Sugerir à Assessoria que elaborasse a carta de 
renúncia sem utilizar a palavra renúncia, porque 
renunciar, de fato, não é fácil. Conversava com quem 
já viveu essa experiência, inclusive com o 
Governador Paulo Hartung, que também já viveu essa 
experiência de renunciar a um mandato conferido 
pelo povo. 
 Registro, certamente ficará registrado nos 
Anais desta Casa, que fui eleito Deputado com 
dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro votos. 
Renuncio a este mandato para assumir um novo 
mandato que me foi conferido por cento e vinte e um 
mil, novecentos e noventa e três eleitores.  
Agradeço ao povo do Espírito Santo por ter me dado 
a oportunidade de ser Deputado e, agora, agradeço 
imensamente o carinho do povo de Cariacica que me 
confere o mandato de Prefeito.  
 Sr. Presidente, vou encerrar, mas quero 
agradecer, porque vou viver um novo desafio, e o 
povo de Cariacica espera muito do meu mandato. O 
povo da minha cidade pode ter certeza que não faltará 
fé, esperança, trabalho, planejamento, projeto, 
participação da sociedade civil organizada, parcerias 
com os segmentos sociais para superar os grandes 
problemas vividos pela população de Cariacica.  
Que fique registrado nos Anais desta Casa que o 
nosso desafio é grande, mas com muita determinação 
e fé haveremos de vencer mais essa etapa em nossa 
vida. 
 Agradeço a todos os Srs. Deputados e 
Deputadas com quem de certa forma, em alguns 
momentos, convivi com muita tranqüilidade e em 
outros talvez tiveram que me tolerar. Tem um Santo 
da Igreja Católica, São Paulo da Cruz, que dizia que o 
ideal cristão é que a gente busque o amor entre as 
pessoas, que as pessoas se amem. Mas se não for 
possível, dizia Ele, que pelo menos consigamos 
tolerar o nosso irmão. Certamente, às vezes, se é 
intransigente em algumas questões.  

Agradeço aos Deputados e Deputadas, aos 
membros da Bancada do Partido dos Trabalhadores 
com quem partilhei mais intensamente esses 
momentos na Assembléia Legislativa; obrigado pelo 
carinho, pela solidariedade, pela compreensão. 

Agradecer também a todos os servidores desta Casa 
que também contribuíram para que exerce o meu 
mandato.  

Não quero, aqui, fazer nenhuma citação para 
não ser injusto. E agradecer também a oportunidade 
que esta Casa me deu através da TV Assembléia. 
Fiquei impressionado, porque depois que comecei a 
fazer pronunciamentos nesta Casa como a TV 
Assembléia tem uma inserção junto à população deste 
Estado. E, certamente, grande parte das mudanças 
que ocorreram aqui tem a ver com a divulgação dos 
trabalhos que são feitos, especialmente pela TV 
Assembléia. Então, a TV Assembléia contribuiu, 
inclusive, para que o meu trabalho, o trabalho dos 
Srs. Deputados tenha visibilidade. O povo conhece o 
que se faz aqui dentro. 
 E, por fim, quero agradecer a Deus. Não 
estou deixando por último porque é menos 
importante, mas exatamente porque é mais 
importante; e encerro agradecendo a Deus por me ter 
dado força para ficar firme até aqui na Assembléia 
Legislativa, e pedir que tenha forças para poder 
conduzir com serenidade, com tranqüilidade e com 
responsabilidade o mandato que terei que cumprir na 
Prefeitura Municipal de Cariacica. 
 E peço aos Deputados que olhem com 
carinho para Cariacica. Baterei às portas dos 
Deputados pedindo apoio, recursos, emendas e, 
também, em todos os momentos a parceria necessária 
para que, junto com o Governo do Estado e com o 
Governo Federal possa fazer o povo de Cariacica se 
sentir melhor, ter mais direito à saúde, à educação e a 
outras áreas prioritárias. 
 Fica aqui o meu abraço a todos os Deputados 
que partilharam comigo esses dois anos de 
experiência legislativa, na Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Muito obrigado! 
 Sr. Presidente, espero que a próxima Mesa 
Diretora, como último recado, dê continuidade a esse 
processo de moralização, de resgate da dignidade da 
Assembléia, e que o povo do Espírito Santo possa ter 
ainda os seus próximos representantes da Mesa 
Diretora como continuadores e colaboradores do 
processo que vem sendo conduzido pelo Governo do 
Estado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - (Sem revisão 
do orador) – Cumprimentamos o Presidente, Sr. 
Deputado Claudio Vereza, os Deputados e Deputadas 
que ainda, no avançar da hora, se encontram em 
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plenário, os que nos assistem pela TV Assembléia, e 
como bem disse o Deputado que nos antecedeu 
Helder Salomão, que presta um grande serviço, 
identificando o trabalho de cada um nesta 
Assembléia. Com isso a população passa a conhecer 
muito bem como é que cada um de nós age nesta 
Casa. Afinal de contas, a manifestação pública, 
mesmo que na televisão, dá condições para uma 
melhor identificação. 

O relatório da Comissão da qual somos 
presidente nos foi entregue hoje e foi feito um 
trabalho sério e produtivo graças ao apoio de vários 
Deputados desta Casa. Queremos citar, 
principalmente o Sr. Deputado Claudio Vereza, 
Presidente desta Casa, e o Sr. Deputado Gilson 
Amaro, grande parceiro nas questões da CIPE. O 
relatório é longo, é extenso, já foi entregue ao Diretor 
das Comissões, será entregue ao Diretor da Casa, será 
entregue ao Presidente e fica guardado nos Anais da 
Casa todo o processo que conseguimos desenvolver 
durante este ano, principalmente o Plano Rio Doce 
Limpo. 
 Não seremos tão romântico, nem tão 
extenso, afinal de contas as falas têm sido repetidas. 
Mas queremos dizer que, temos certeza, como disse a 
Srª. Deputada Brice Bragato, temos contribuído 
bastante para desbaratar quadrilhas organizadas que 
neste Poder se formavam e desviavam dinheiro 
público. Denúncias por onde o dinheiro sumia, às 
vezes demoravam dois meses para se descobrir. E, 
por tal, somos hoje tachados de improbidade 
administrativa. Não tem problema! A história vai 
mostrar quem é probo e quem é improbo.  

Não temos, como disse o Sr. Deputado 
Claudio Vereza, medo nenhum. Todas as nossas 
contas podem ser abertas. Os dois meses pelos quais 
pagamos foi porque a sujeira e o entulho eram tantos 
que não deu tempo de chegar a eles em menos tempo. 
 Como disse a Srª. Deputada Brice Bragato, 
comparar o Sr. Deputado Claudio Vereza com quem 
esteve aqui antes, é uma desonestidade com que se 
faz. 
 Agradecemos penhoradamente a chance de 
ter podido trabalhar ao lado de V.Exa. Ter tido a sorte 
de ser 2° Secretário numa Mesa Diretora dirigida por 
Claudio Vereza, é quase dádiva divina, dada a 
decência, a honestidade, a transparência e o exemplo 
de homem e de político que S.Ex.ª. traz e acrescenta 
ao Estado do Espírito Santo. 
 Agradecemos a todos os Srs. Deputados com 
os quais convivemos durante esse período em que 
estivemos atuando na Mesa Diretora, a tolerância e as 
intolerâncias. Agradecemos aos funcionários desta 
Casa, a toda a população capixaba que nos entendeu, 
temos certeza disso, e sabe o que esta Mesa Diretora 
fez para o bem do Espírito Santo. Isso ficará 
registrado na história do Estado.  

 O nosso mandato não termina, o mandato da 
Mesa Diretora encerra-se dia 1° de fevereiro, a última 
sessão ordinária é hoje. Estaremos dirigindo a Casa 
até 1° de fevereiro quando haverá uma nova eleição. 
Só esperamos que a próxima Mesa Diretora tenha um 
presidente à altura do Sr. Deputado Claudio Vereza, 
que sem dúvida nenhuma conduzirá com decência, 
com honestidade, com transparência, ajudando o 
Governador Paulo Hartung, ajudando o Judiciário, o 
Ministério Público e ao Espírito Santo se ajustar no 
modelo de desenvolvimento, de progresso social e de 
decência com a coisa pública. Obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra a Srª. Deputada 
Janete de Sá. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. 
Deputados, o momento, como bem disse alguns 
colegas que nos antecederam, é de confraternização e 
não de mágoas, de ressentimentos, mesmo porque 
estamos aqui para fazer o nosso trabalho e ser correto. 
E ser vertical neste País é muito difícil, mas é tarefa 
do político.E o político que se prima pela 
honestidade, pela seriedade, tem que fazer dessa 
maneira. 
 O ano de 2004 foi marcado por muitas lutas 
e desafios. Enfrentamos as adversidades e podemos 
dizer que tivemos um saldo extremamente positivo. 
Gostaria aqui de destacar alguns projetos e atividades 
que marcaram nosso mandato ao longo do ano, com o 
foco no trabalhador, no social e no desenvolvimento 
de nosso Estado. 
 Fizemos duas indicações ao Governador do 
nosso Estado, que foram prontamente atendidas. A 
primeira foi a garantia de alimentação para os 
trabalhadores da construção civil nos canteiros de 
obras públicas, e veremos isso ocorrer agora, na 
expansão do aeroporto de Vitória. Uma conquista 
desses trabalhadores, antigos bóia-frias. A outra foi a 
implantação da casa abrigo para mulheres e filhos 
vítimas de violência, também uma indicação de nossa 
iniciativa neste ano. 
 Também fizemos vários projetos e 
destacamos alguns. Fizemos projeto de lei que 
beneficiam milhares de cidadãos do Estado do 
Espírito Santo e que já estão aprovados e já são leis. 
Por exemplo, o projeto de lei do passe escolar para a 
educação infantil que precisa ser utilizado pela 
sociedade. O projeto que agora é lei define normas de 
segurança para o manuseio e transporte de petróleo 
no nosso Estado, tendo em vista que teremos uma 
demanda grande nesse sentido. O projeto que agora é 
lei, do cardápio em braile nos restaurantes, pelo 
menos um a dois exemplares para que o cidadão que 
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tenha essa deficiência visual possa, ele próprio 
mesmo indo acompanhado, escolher o alimento que 
deseja ingerir. O projeto de lei que institui o Dia da 
Empresa Cidadã entre outras, que é um projeto 
interessante. 
 Também temos nesta Casa projetos de 
resoluções aprovados e que já são resoluções. O 
primeiro é o que institui o Núcleo de Atendimento ao 
Cidadão, o NAC, que aguarda implementação por 
parte da Mesa Diretora. Já foi aprovado e ainda não 
foi implantado o NAC, que é um núcleo para atender 
ao cidadão. Esta é uma Casa de Leis e precisa fazer 
cumprir as leis que são votadas para serem 
implantadas, porque vai atender, vai estar informando 
aos cidadãos não só os deveres, mas os seus direitos e 
de uma série de coisas que se passam neste Poder que 
o cidadão desconhece. 
 Também temos o projeto de resolução que 
passou que certifica o selo de empresa cidadã, ou 
seja, que visa premiar os empresários que garantem o 
crescimento, mas respeitam o meio ambiente, o 
direito dos trabalhadores, que concede o primeiro 
emprego, que trabalha com normas de segurança 
rígidas e eficazes, que emprega com igualdade 
homens, mulheres, brancos, negros, índios, tudo isso 
para podermos estar dando uma condição melhor 
nessa relação capital e trabalho, onde o trabalhador 
sempre é o mais massacrado. E a empresa que tiver 
essas qualidades ganha desta Casa um selo de 
empresa cidadã, que também precisa de 
regulamentação. 
 Neste final de ano pedimos que pessoas 
sejam destacadas, têm cidadãos competentes nesta 
Casa para trabalhar para que esta questão possa ser 
regulamentada e possamos estar premiando as 
empresas e, com certeza, tendo uma relação de capital 
e trabalho muito melhor. 
 Também temos o projeto de resolução que 
institui a linguagem brasileira em sinais, ou seja, a 
linguagem em libras, nas transmissões da TV 
Assembléia que também ainda não foi implantada 
pela Mesa Diretora. Estamos assistindo a TV 
Assembléia e não vemos a linguagem em sinais, que 
é importante para que os portadores de deficiência 
auditiva também possam acompanhar os 
parlamentares que elegeram, como estão trabalhando 
e o que estão fazendo nesta Casa de Leis em 
benefício da sociedade. 
 Também temos alguns projetos em 
andamento, dentre eles o projeto antigo de aquisição 
de desfibrilador para esta Casa, em decorrência do 
grande fluxo de pessoas e do estresse que passamos 
neste plenário, tanto quem vem como quem está 
enquanto servidores, que também está há algum 
tempo tramitando nesta Casa antes mesmo da morte 
de vários atletas por excesso de atividades. 

 Também temos um projeto que esclarece ao 
consumidor a carga de impostos que paga, que está 
embutido nos produtos que consome, que certamente 
eleva o preço final do produto. Temos um projeto que 
está em andamento que institui o código de proteção 
dos animais. 

Fizemos várias sessões solenes e especiais, 
destacamos algumas delas que trouxeram quatro mil 
pessoas para esta Casa, a que comemorou o Dia 
Internacional da Mulher; o Dia do Ferroviário; o Dia 
do Trabalhador; o Dia do Comerciário; o Dia do 
Idoso; a Semana de Consciência Negra; o Dia da 
Enfermagem; o Dia dos Direitos Humanos e a 
Cantata do Natal Sem Fome. Estamos recolhendo 
alimentos para distribuir para os servidores 
terceirizados desta Casa, que certamente não terão 
abono ,mas que pelo menos receberá uma cesta de 
natal, se Deus quiser, se conseguirmos recolher um 
número suficiente. 
 Tantas outras atividades marcaram o nosso 
mandato, dentre elas a participação ativa na 
campanha salarial dos trabalhadores ferroviários, na 
luta pela participação nos lucros e resultados dos 
trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce e de 
outras empresas, em manifestações como o ato 
médico unindo os profissionais, os estudantes e 
mestres da área da Saúde, na audiência que fez o 
lançamento da campanha contra o câncer de mama e 
audiências públicas em que se discutiu a questão da 
violência contra os moradores de Vila do Riacho, 
além de inúmeras outras atividades. 
 Além disso, esta Parlamentar que vos fala 
apresentou vinte e uma emendas ao orçamento 
estadual propondo obras de infra-estrutura e a locação 
de recursos prioritariamente nas áreas de Educação e 
Saúde, beneficiando pelo menos doze municípios do 
Estado, tanto na Grande Vitória quanto no Interior. 
 Lembramos neste plenário que o mandato 
cidadão se faz com determinação, trabalho e 
compromisso público. Em 2005, se Deus quiser, 
vamos continuar com este espírito: acreditando no 
Brasil e no Espírito Santo, confiando na força de 
nosso povo e mantendo acesa a chama da esperança 
em busca de um futuro melhor, em que haja justiça, 
verdade e o bem prevaleça. 
 Aproveitamos esta data para dizer aos 
colegas Deputados, aos telespectadores da TV 
Assembléia, da TV Educativa, aos servidores desta 
Casa de Leis, aos trabalhadores em geral, aos 
ferroviários, aos comerciários e aos cidadãos deste 
Estado que embora não possamos voltar atrás e fazer 
um novo começo, podemos começar de novo e fazer 
um novo final.  

Desejamos que em 2005 o amor e a paz 
dominem os nossos corações e mentes e que Deus 
permaneça iluminando e protegendo a todos.
 Obrigada a todos. Desejamos um bom Natal 
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e um Ano Novo de muita paz, muita esperança e de 
mais fraternidade entre nós. (Muito bem!) 
 

O SR. EDSON VARGAS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 

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

O SR. EDSON VARGAS – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas, cumprimentamos não só os que se 
encontram presentes neste momento neste plenário, 
mas a todos os que fazem parte desta Augusta Casa 
de Leis. 

Não usaremos deste espaço para tentar 
prestar um relatório das nossas atividades durante este 
ano. Todavia, não podemos deixar passar este 
momento sem externar a nossa emoção, a nossa 
alegria quando hoje encerramos o segundo ano da 
atual legislatura.  

É a primeira vez que exerço uma função 
pública. Dois anos atrás eu era um cidadão comum 
que há alguns anos tinha a minha vida dedicada ao 
trabalho, à família e a algumas obras sociais. Num 
determinado momento, “empurrado” por amigos, por 
pessoas que entendiam que eu deveria trilhar uma 
caminhada política, assumi o desafio de ser candidato 
a Deputado Estadual pela primeira vez. Não tinha 
lastro político e relacionamento nos Municípios que 
me permitiam chegar a cada cidade e encontrar um 
grupo de amigos que pudesse levantar a bandeira de 
um desconhecido, de alguém que não tinha uma 
história que pudesse ser contada. Tomei, então, um 
carro de som, um microfone sem fio e comecei a 
andar em cada cidade, em cada rua do Estado do 
Espírito Santo e passei a pregar uma mensagem nova. 
Eu não podia falar de projetos, de programas, de uma 
história na vida pública. Eu falava de uma revolução 
que ainda precisa continuar acontecendo no seio da 
sociedade capixaba, da sociedade brasileira. Eu falava 
da revolução do amor; da revolução do Cristo que 
caminhou por esta Terra, alimentando as multidões, 
curando os enfermos. Ele juntava os seus seguidores 
que, sem exércitos, sem canhões, caminhavam pelas 
estradas da Palestina e fez assim uma grande 
revolução. Foi nesse espírito da mensagem do amor 
que eu fui levando a cada local deste Estado a minha 
mensagem. E quando chegou o momento da apuração 
dos votos recebi de dez mil e cento e quatro pessoas a 
incumbência de formar a nova Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. Nesta 
augusta Casa de Leis recebi da parte dos meus 
colegas Deputados uma das tarefas que não 
imaginava que receberia: presidir a Comissão de 
Finanças desta Casa. Alguns me disseram que esta 

Comissão já levou pessoas a grandes projeções no 
campo pessoal. E eu, então, ainda sem experiência 
resolvi assumir esta função e procurei desenvolvê-la 
com toda a dedicação, com espírito público e de 
companheirismo.  

Realizamos muitas audiências públicas para 
debater o PPA, o Orçamento, pudemos dialogar com 
os colegas Deputados, com os servidores, com a 
sociedade civil organizada e pudemos levar a vários 
municípios do Estado do Espírito Santo a mensagem 
da reconstrução do Estado, iniciada e continua em 
fase de implementação pelo Governador do Estado, 
Sr. Paulo Hartung. 
 Hoje entregamos mais uma peça 
orçamentária. Desta feita, como Relator do 
Orçamento, temos a consciência tranqüila de que ao 
entregá-la ao Governo do Estado entregamos uma 
peça debatida, discutida com a sociedade e que fará 
com que o Governo do Estado a receba e implemente 
programas que revolucionarão a vida dos capixabas. 
 Sentimo-nos recompensados por esses dois 
anos. Estamos preparados para, na próxima eleição da 
Mesa Diretora, estar sentado nos bancos deste 
Plenário apenas como um Deputado, sem exercer 
qualquer função de liderança. Porém, contribuindo 
efetivamente para que o Estado do Espírito Santo não 
retome a um passado que jamais queremos que volte.  

Por essa razão é que, ao encerrarmos esses 
dois anos de nossa passagem por esta Casa de Leis, 
queremos dar o nosso testemunho de que desde o 
primeiro momento, desde a primeira eleição em que 
V.Ex.ª, Sr. Presidente Claudio Vereza, foi candidato à 
Presidência desta Casa, não arredamos um milímetro 
sequer da nossa disposição de apoiar V.Ex.ª, de 
apoiar a Mesa Diretora desta Casa na primeira e na 
segunda eleições. E em cada sessão que participamos 
nesta Casa demos a nossa contribuição no sentido de 
fazer com que o trabalho firme, dedicado e zeloso de 
V.Ex.ª e dos demais colegas de Mesa Diretora, Srs. 
Deputados Paulo Foletto e Anselmo Tose, não 
sofresse solução de continuidade, ou seja, que não 
houvesse de forma alguma nenhum tipo de situação 
que não permitisse V.Exª cumprir com zelo e com 
fidelidade o mandato e a forma de dirigir esta Casa 
como V.Exª tem feito. 
 Parabéns, Sr. Presidente Claudio Vereza, é 
possível que tenham pessoas que não estejam 
satisfeitas com o trabalho de V.Exª porque V.Exª 
pautou a sua atuação, nesta Casa, cortando rente no 
sentido de moralizar esta Casa, de fazer com que esta 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
seja uma Casa respeitada em cada Município deste 
Estado. 
 E nos orgulhamos de ser um dos Deputados 
que pode andar, como V.Exª e muitos outros 
Parlamentares desta Casa, de cabeça erguida e não 
tendo do que se envergonhar. 
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 Desejamos a todos um Feliz Natal, um final 
de ano repleto de alegria. E que a esperança, a paz 
possam reinar não só nesses dias aonde nos 
acostumamos a desejar paz e esperança ao povo mas 
em cada momento, em cada dia, mesmo nos 
momentos de conflito, mesmo nos momentos em que 
somos desrespeitados, quando somos deixados de 
lado, tenhamos sempre em nosso coração o desejo 
maior de trabalhar por um mundo melhor e por um 
Estado melhor. Vamos todos iniciar o ano que vem, 
um ano aonde todos nós, ao final dele, novamente 
vamos contabilizar como pudemos contabilizar este 
ano, um ano de avanços, de progresso, de justiça e de 
desenvolvimento do nosso Estado. 
 Obrigado, Sr. Governador do Estado Paulo 
Hartung, por sua firmeza, pela sua postura ética; Sr. 
Governador Paulo Hartung e sua equipe competente, 
zelosa e que com mãos de ferro em determinados 
momentos mas também com democracia, com 
diálogo, com entendimento, vêm conduzindo com 
brilhantismo o Estado que hoje temos orgulho de 
dizer: o Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe 
todos nós. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
César Colnago. 
 
 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas e Srs. 
Deputados, cumprimentamos a todos os servidores 
desta Casa desejando a todos um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo, agradecendo a contribuição de 
todos durante este ano, um ano de muito trabalho. 
 Parabenizamos à Assembléia Legislativa de 
um modo geral pelo papel de reconstrução, de focar o 
interesse do povo do Estado do Espírito Santo, na 
reconstrução que o Governo do Estado e o Sr. 
Governador Paulo Hartung têm feito. Esta Casa não 
se omitiu, deu a sua contribuição, neste Plenário 
votou muitos projetos do Governo do Estado. Nas 
Comissões, fizemos muitas alterações, muitas 
emendas apresentadas, demonstrando autonomia, 
demonstrando a independência deste Poder que às 
vezes é acusado diferentemente por alguns 
“carimbados” na nossa sociedade. 
 Um exemplo foi na votação, hoje, do projeto 
sobre a Região Metropolitana da Grande Vitória, com 
a apresentação de quatorze emendas. Nós fizemos 
quatro, a Srª Deputada Brice Bragato fez nove, se não 
nos enganamos, contribuindo para o processo de 
construção de uma lei, não uma lei perfeita mas 
melhorando a proposta da região metropolitana. 

Então, esta Assembléia Legislativa, com 
certeza, este ano cumpriu um papel muito importante, 
já com as finanças do Estado equilibradas, com 
orçamento superavitário, com a administração pública 
estadual colocando em dia os seus compromissos com 
os servidores, já apontando para o aumento para os 
servidores no ano de 2005. Hoje aprovamos o 
Orçamento que já dá uma demonstração de que 
acontecerá uma reposição, um aumento para os 
servidores, mas, também a reconstrução dos serviços 
públicos, seja na área da saúde, da educação, da 
segurança pública que, com certeza, está mexendo em 
interesses, por isso está tendo tantas reações. Mas o 
caminho que o Governo tem traçado, o caminho que 
esta Assembléia Legislativa fez de apoio ao Governo, 
e mesmo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público 
demonstra que o Espírito Santo vive uma nova quadra 
da sua história de reconstrução ética, econômica e 
financeira. 

Queremos dizer da direção da Casa, Sr. 
Deputado Claudio Vereza. Algumas vezes tivemos 
uma ou outra pequena divergência na condução dos 
trabalhos. Mas queremos dizer da lisura, da ética, da 
transparência e da sua capacidade no mundo 
complexo, que são as representações políticas nas 
suas diversas matizes aqui representadas no Plenário, 
a Mesa-Diretora teve a paciência, a sapiência, a 
tolerância e V. Exª foi até chamado de santo. É nesse 
sentido, no sentido da tolerância e de saber conduzir 
no momento em que muitas vezes tem a 
efervescência do debate ou a exaltação ou mesmo a 
exorbitância de um ou outro membro e V. Exª 
conduziu com muita calma, com muita paciência a 
condução deste Plenário. Isso é reconhecido, Sr. 
Presidente Claudio Vereza, por todos. A sua 
capacidade de ouvir, de refletir, de agir com bom 
senso, e agiu hoje na votação do projeto do ICMS, 
junto ao Deputado que lhe pedia que se votasse 
rápido e no final tivemos o projeto aprovado por 
unanimidade. Então, é questão de tolerância, de um 
pouquinho de paciência em caldo de galinha que não 
faz mal a ninguém. 

Queremos dizer como Deputado da Bancada 
do PSDB desta Casa, até, como Líder do Governo 
que fomos, aos Srs. Deputados Paulo Foletto, 
Anselmo Tose e Claudio Vereza, a lisura e 
transparência e a correção no trato da coisa pública 
nesta Casa. Alguns erros podem ter cometido? 
Podem, isso é normal. Só não erra quem não 
experimenta fazer. Mas são pessoas que conhecemos 
da vida pública de V. Exªs.  

Queremos também cumprimentar aos dois 
Deputados que saem hoje, nossos dois amigos, ao Sr. 
Deputado Gilson Amaro, lá de Santa Teresa, da nossa 
região, do Rio Santa Maria, próximo ao Rio Santa 
Joana, que da região de onde nascemos, que deságua 
no nosso Rio Doce, que faz parte também da CIPE, 
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ao trabalho da CIPE e do Sr. Deputado Gilson Amaro 
que foi eleito Prefeito. E o Sr. Deputado Helder 
Salomão, que também foi eleito Prefeito e, na 
verdade, tem um grande desafio de administrar um 
grande município. Discutíamos ontem a renda per 
capta de Cariacica, a dificuldade de receita daquele 
município e a criatividade que tem que ter para 
administrar um município daquele.  

Hoje, com a aprovação da Região 
Metropolitana da Grande Vitória, fizemos questão de 
em três a quatro dias, estudar a matéria que já 
havíamos juntamente com a Srª Deputada Brice 
Bragato discutido na Comissão de Justiça e eu pela 
Comissão de Finanças de aprovar essa matéria, 
porque é importante a integração das políticas 
públicas para resolver os problemas da área da saúde, 
da educação que hoje estão muito mais no nível 
municipal que no estadual, mas o Governo do Estado 
fazendo a integração e racionalizando os recursos e 
dando resultado para a nossa população, é 
fundamental. Como Deputado estaremos cobrando no 
sentido de que essa Região Metropolitana 
efetivamente tenha um fundo, um conselho, saia do 
papel e possa articular políticas sociais e públicas 
para o nosso povo. 

Por último, desejamos aos dois Prefeitos 
eleitos que saem; que tenham sucesso. 

Agradecemos ao povo do Estado Espírito 
Santo que tem apoiado do Governo do Estado, esta 
Assembléia Legislativa e este novo momento que 
vivemos. Agradecemos também ao povo de Vitória 
pelo apoio que nos deu nas eleições que participamos 
recentemente, pelos setenta e seis mil votos e desejar 
a todos os moradores de Vitória um feliz Natal e que 
possamos no nosso papel, papel esse que fomos 
colocados em Vitória, no PSDB, de oposição, torcer 
para que a nova administração tenha sucesso, cumpra 
aquilo que se comprometeu, que atenda à expectativa 
do nosso povo de Vitória e faça uma boa 
administração, com certeza. E, no nosso papel, 
estaremos na oposição civilizada, vigilante e tomando 
conta para que a democracia funcione cada vez mais 
neste País. 
 Por último, gostaríamos de dizer a todo povo 
do Estado do Espírito Santo que, com certeza, 
teremos um 2005 melhor do que um 2004, porque as 
finanças públicas, o orçamento que aprovamos aqui 
hoje estão apontando para investimentos no interior, 
para o desenvolvimento rural das nossas cidades, 
pelas emendas feitas pelos Srs. Deputados mas, 
principalmente, pelas ações nas áreas de estradas, 
estrutura rural, telefonia, eletrificação, das estradas 
vicinais, de todo um processo de educação e saúde 
que estamos levando neste momento de reconstrução 
do Estado do Espírito Santo. E, também, na Grande 
Vitória, com as políticas sociais, a reestruturação do 

sistema de saúde, de educação, do sistema 
penitenciário, da questão da segurança pública. 
 Temos certeza de que o final de 2005 será 
melhor do que o final de 2004, porque estamos no 
caminho certo, estamos na verdade numa 
reconstrução que traz de volta a auto-estima e a 
dignidade ao povo capixaba, que coloca cada vez 
mais o crime organizado escanteado, combatido por 
aqueles que têm a responsabilidade para tal: Tribunal 
de Justiça, Ministério Público e mesmo as ações de 
polícia por parte do Executivo.  
 Parabéns, Presidente Claudio Vereza, seus 
Secretários, porque com certeza cumpriu o seu papel 
de conduzir o Poder Legislativo, e este Poder estar 
afinado com os interesses do povo do Estado do 
Espírito Santo, com o interesse público e com as 
ações dos outros Poderes, nessa reconstrução coletiva 
que fazemos hoje no Estado do Espírito Santo. Uma 
boa-noite a todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Discussão única, em regime de 
urgência, na forma do art. 223 do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei nº 311/2004. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 311/2004. 
 Não havendo quorum, fica adiada a votação. 
 Antes de encerrar, regimentalmente devemos 
fazer um breve relatório dos trabalhos deste ano.  

Srs. Deputados, estamos encerrando mais 
uma Sessão Legislativa Ordinária e podemos nos 
orgulhar dos esforços realizados para o cumprimento 
de nosso dever. 

Por imposição regimental, a Mesa Diretora 
apresenta o relatório das atividades desenvolvidas por 
esta Casa no ano de 2004 e o faz dividindo-as em 
legislativas e administrativas. 

Antes, porém, deseja enfatizar a 
administração financeira da Assembléia, traduzida 
nos números seguintes: 
 
1 – No exercício de 2004 a Assembléia Legislativa 
recebeu R$ 70.400.000,00 (setenta milhões e 
quatrocentos mil reais) até novembro, de acordo com 
as suas necessidades de caixa. Este valor é inferior 
em R$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil 
reais) ao valor previsto no orçamento para o período. 
Significa isto que a Assembléia Legislativa 
economizou estes recursos, sem prejuízo das 
atividades administrativas e legislativas. 
 O principal motivo é que fechamos os ralos 
da corrupção, do desperdício e do crime organizado 
que estava instalado nesta Casa. 
 
2 – Comparando-se a despesa total realizada nos dois 
anos de mandato da atual Mesa Diretora – 2003 e 
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2004 – com o mesmo período da Mesa anterior – 
2001 e 2002 – verifica-se que houve uma substancial 
economia. A despesa em 2001 foi de R$ 
79.400.000,00 (setenta e nove milhões e quatrocentos 
mil reais), aumentando para R$ 83.300.000,00 
(oitenta e três milhões e trezentos mil reais) em 2002. 
Já em 2003 a despesa foi reduzida para R$ 
72.200.000,00 (setenta e dois milhões e duzentos mil 
reais), devendo situar-se, no máximo, em R$ 
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) em 
2004. A redução da despesa concentrou-se no custeio 
e na aquisição de equipamentos, que caíram de R$ 
35.600.000,00 (trinta e cinco milhões e seiscentos mil 
reais) em 2001 e de R$ 32.700.000,00 (trinta e dois 
milhões e setecentos mil reais) em 2002, para R$ 
16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil 
reais) em 2003 e R$ 15.700.000,00 (quinze milhões e 
setecentos mil reais) em 2004. 
 
3 – Em 2003 foi devolvido ao Governo do Estado o 
montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 
resultado da diferença entre os recursos financeiros 
recebidos do Tesouro Estadual, a título de 
duodécimos e as despesas pagas, relativas ao 
exercício de 2003 ou a restos a pagar de exercício 
anterior. 
 Já que, em 2003, a atual Mesa pagou muitas 
despesas realizadas no período anterior. 
Isto posto, com o realce que esta Mesa Diretora lhe dá 
e o assunto merece, especialmente neste quadro de 
dificuldades das finanças do Estado e do País, vamos 
às demais atividades exercidas pela Casa. 
 Nas atividades legislativas tivemos um 
intenso trabalho neste ano de 2004. Esses últimos 
dois dias são uma demonstração especial dessa 
intensidade dos trabalhos, como já foi destacado por 
diversos parlamentares, inclusive agora pelo último 
parlamentar que se pronunciou, o Sr. Deputado César 
Colnago, que destacou diversas matérias que foram 
votadas nos dias de ontem e de hoje. Quer seja, por 
exemplo, a reestruturação da Região Metropolitana e 
de diversas Secretarias de Estado. Acabou 
acontecendo uma verdadeira reforma administrativa 
nesses últimos dias, cinco Secretarias foram 
reestruturadas. 
 
1.0 - DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  

Se no início de nossa gestão, o empenho na 
correção dos serviços era imperioso e estafante, neste 
ano de 2004, ainda mais nos esforçamos para manter 
a sua regularidade, eficiência e correção. 

Por esta razão, os Senhores Deputados 
puderam exercer com mais eficácia as prerrogativas 
constitucionais, legais e regimentais, quer na função 
de legislar, quer na de fiscalizar a execução 
orçamentária e a prática administrativa dos órgãos do 
Poder Executivo. 

Iniciemos pelas Diretorias Legislativas, 
subordinadas hierarquicamente à Secretaria Geral da 
Mesa. 
 
1.1 Diretoria Legislativa da Mesa Diretora 
 Diretor: Carlos Eduardo Casa Grande 

O processo legislativo tem curso nesta 
Diretoria, encarregada do andamento das proposições 
após o seu recebimento, passando pela discussão e até 
a votação. 

Quinhentas e três proposições tramitaram 
neste setor, sendo Projetos de Lei Complementar, de 
Lei, de Resolução, de Decreto Legislativo e de 
Emenda Constitucional. 

Trezentas e cinqüenta e quatro foram de 
autoria dos Deputados, noventa e três do Governador 
do Estado, quarenta e três da Mesa Diretora, doze do 
Tribunal de Justiça e uma do Ministério Público. 
Destas foram votadas quatrocentas e quatorze 
proposições. 

Foram expedidas, ainda, cento e cinco 
Indicações e apreciados dois mil e cem 
Requerimentos. 

Nesta Sessão Legislativa foram realizadas 
noventa e seis sessões ordinárias, dezessete 
extraordinárias, cinqüenta e uma solenes e sete 
especiais, totalizando cento e setenta e uma sessões. 
 
1.2 – Diretoria Legislativa do Processo Legislativo 
 Diretor: Carlos Roberto Rafael 

Esta Diretoria Legislativa tem o encargo de 
registrar as proposições legislativas, extrair os 
Autógrafos de Lei, remeter à publicação as 
Resoluções, Decretos Legislativos, Emendas à 
Constituição e Leis promulgadas, encarregando-se, 
também, da correspondência lida no Pequeno 
Expediente e da assinada pelo Presidente e pelo 1° 
Secretário. 

Transitaram pela DLPL um total de 2.590 
(duas mil, quinhentos e noventa) proposições e 
documentos diversos. 
 
1.3 – Diretoria Legislativa das Comissões 
Permanentes e Temporárias 
 Diretor: Marcelo Siano Lima 

A DLCPT tem sob sua responsabilidade o 
funcionamento das 09 (nove) Comissões Permanentes 
e das Comissões Temporárias – 05 (cinco) Comissões 
Parlamentares de Inquérito e 03 (três) Comissões 
Especiais, além de dar suporte à Corregedoria 
Parlamentar e à Comissão Interestadual e de Estudos 
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce – CIPE. 

Contam-se entre suas atividades - das 
Comissões, da Corregedoria e da CIPE – 352 
(trezentas e cinqüenta e duas) reuniões entre 
ordinárias, extraordinárias e conjuntas. 
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As Comissões proferiram 682 (seiscentos e 
oitenta e dois) pareceres. A CIPE Rio Doce 
desenvolveu intensa atividade, merecendo destaque 
suas reuniões técnicas, com os Deputados de Minas 
Gerais, além de expedições aos afluentes do Rio Doce 
para constatação, in loco, dos problemas existentes. 
 
1.4 – Diretoria Legislativa de Redação 
 Diretor: Cleber Pereira de Lanes 

Passam pela Diretoria Legislativa de 
Redação todas as proposições para correção quanto à 
redação, observada a técnica legislativa e as regras 
gramaticais e ortográficas, antes de sua publicação, 
no caso de Resolução, Decreto Legislativo e Emenda 
Constitucional. As demais proposições sofrem o crivo 
da DLR antes de sua remessa à sanção do 
Governador. 
 
1.5 – Diretoria Legislativa de Taquigrafia 
Parlamentar 
 Diretora: Simone Silvares 

A Taquigrafia Parlamentar fez o registro dos 
fatos ocorridos em todas as sessões plenárias para 
publicação no Diário do Poder Legislativo e edição 
dos anais, e ainda esteve presente em quarenta e três 
reuniões ordinárias das Comissões desta Casa. 
 
1.6 – Diretoria Legislativa de Documentos e 
Informação 
 Diretor: José Luiz Capeline Carminati 

Esta diretoria exerce suas atribuições através 
de quatro setores, a saber: Centro de Documentação e 
Informação, Biblioteca, Arquivo Geral e Reprografia. 
Destaques do seu trabalho são a execução de “Projeto 
Lei” (Legislação Estadual Informatizada), a 
informatização do Arquivo Geral com o 
cadastramento das proposições legislativas do período 
de 1950 a 2004 para consulta pela Internet, a 
atualização dos anais, a melhoria da Biblioteca com 
desenvolvimento do Projeto DOSVOX, voltado para 
atender as necessidades dos deficientes visuais. 
 
2.0 – DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
2.1- Da Direção Geral 
Diretor Geral : João Luiz Paste 

Coordenou a implantação da política de 
redução de gastos e do funcionamento da Casa, 
garantindo a economicidade e eficiência na gestão da 
Assembléia Legislativa. 

Implantou o Sistema de Cotas para os 
Gabinetes Parlamentares, buscando organizar e 
democratizar a gestão dos recursos destinados a 
manutenção dos mandatos parlamentares, o que na 
Mesa anterior não havia. Deputados, como eu, 
éramos discriminados nos recursos destinados aos 
gabinetes. 

Criou o Setor de Transportes da Ales, 
normatizando e organizando a utilização e controle 
dos veículos da Casa. 
 
2.2 – Diretoria Legislativa para Assuntos 
Econômicos 
 Diretor: Maria Helena Costa Signorelli 

Neste exercício foi consolidado o SIAFEM, 
implantado em 2003, tornando estáveis os 
procedimentos financeiros, contábeis e de controle, 
com isso também pôde-se eliminar pagamentos em 
cheques, regularizando os procedimentos contábeis 
que visam à transparência e o controle dos gastos 
públicos. 
 
2.3 – TV Assembléia 
 Diretor: Antônio Americano 

Em 2004 a TV Assembléia deu passos 
importantes para sua consolidação. Adquiriu câmeras 
digitais, nova mesa de cortes, além de outros 
equipamentos necessários à conservação dos 
objetivos essenciais do serviço; produziu 
documentários importantes tornando-se, entre as 
TV’s públicas do Estado, a de maior produção. 

Ainda há equipamentos a serem adquiridos, 
mas já estão a caminho em termos administrativos. 
 
2.4 – Serviço Médico 
Coordenador: Miguel Pedrini Nunes 

O serviço médico continua atuante e além 
dos cursos ministrados, das avaliações decorrentes da 
implantação do Projeto “Assembléia Legislativa 
cuidando da Saúde do Servidor”, fez 7.694 (sete mil 
seiscentos e noventa e quatro) atendimentos, entre 
consultas médicas e odontológicas e outras. 
 
2.5 – Comunicação Social 
 Coordenador: Cláudio Rocha 

Neste segundo ano de gestão, foi dada ênfase 
à comunicação pública da Assembléia Legislativa. O 
alcance do programa “Fala Capixaba” foi ampliado. 
A Agência de Notícias” foi consolidada e muitas 
campanhas publicitárias levaram incentivo à 
população a fim de acompanhar e participar dos 
trabalhos da Assembléia. 
 
2.6 – Interlegis 
 Coordenador: Marcos Aquino 

Desenvolveu neste ano o treinamento de 07 
(sete) turmas em 07 (sete) regiões do Estado, com a 
participação de diversas Câmaras Municipais; 
coordenou 03(três) cursos à distância.  
 
2.7 - Núcleo de Educação Cidadã 
 Coordenadora: Vera Lúcia Rodrigues 

Este serviço continua em 2004 a exercer 
frutuosa atividade, realizando cursos, coordenando 
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outros à distância, preparando servidores para a ação 
legislativa e orientando vereadores para melhor 
desempenho dos mandatos. 

O Núcleo de Educação Cidadã, que passará a 
se chamar Escola do Legislativo, ampliou 
significativamente a sua atuação, a oferta de cursos. 
Inclusive, recentemente está realizando cursos para a 
área das cooperativas sociais.  
 
2.8 – Procuradoria Geral 
 Procuradora Geral: Eva Pires Dutra 

A Procuradoria encontra-se estruturada, 
tendo sido aprovada a Lei Complementar nº 287, que 
fixa as atribuições dos procuradores e reestrutura o 
seu quadro de pessoal. Novos equipamentos foram 
adquiridos, dando melhor estrutura física ao trabalho. 
Foi informatizado o controle dos processos judiciais e 
administrativos, possibilitando maior controle de 
prazos. Foram oferecidos vários cursos de atualização 
aos servidores, visando a melhoria técnica na atuação 
da Procuradoria.  
 
2.9 – Cerimonial 
 Coordenadora: Madalena Saleme 

O Cerimonial participou da promoção neste 
ano de trezentos e noventa e um eventos nesta Casa, 
sendo setenta e uma sessões solenes, quinze sessões 
especiais, quarenta audiências públicas e duzentos e 
sessenta e cinco seminários, palestras, reuniões e 
encontros. 
 A TV Assembléia registrou praticamente 
todos esses eventos, divulgando para todo o campo 
em que o sinal chega esses eventos, sessões, 
seminários e audiências. 
 Então, encerrando este relatório, torço e irei 
trabalhar com toda intensidade para que o próximo 
período legislativo dos próximos dois anos dê 
continuidade a todo esse esforço, que não foi feito 
apenas pela Mesa Diretora, foi feito pelo conjunto dos 
Srs. Deputados, pelo conjunto das Diretorias desta 
Casa, pelo conjunto dos funcionários e também com a 
participação da sociedade capixaba. 

A população capixaba não permitirá 
retrocesso e tenho certeza que não haverá retrocesso 
nesse caminho que a população capixaba indicou para 
o setor público capixaba. E o setor privado veio junto, 

acompanhou esse processo de reconstrução que, na 
minha opinião, na minha torcida, no meu esforço, no 
esforço de todos não sofrerá processo de 
continuidade. Acontecerá o caminho de crescimento, 
do desenvolvimento em vista do bem comum e de 
toda a população capixaba. (Pausa) 
 Declaro encerrados os trabalhos da 2ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 15ª Legislatura.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão convocando os Srs. Deputados para a 
próxima, preparatória, no dia 1º de fevereiro de 2005, 
às 15h, para a eleição da Mesa Diretora. 

Vou suspender a sessão pelo tempo 
necessário para a lavratura da Ata. 

Está suspensa a sessão. 
 

(A sessão é suspensa às 20h20min 
e reaberta às 20h21min) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - (Fazendo soar os tímpanos) - Está 
reaberta a sessão. 
 Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da Ata da presente sessão. 
 

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

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

Encerrada. 
Em votação. 
O Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada a Ata como redigida. (Pausa) 
Encerramos desejando a todos um bom 

Natal, paz, alegria, prosperidade, um ano novo feliz a 
todos os capixabas, servidores e parlamentares desta 
Casa  

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e vinte e 
dois minutos. 

 
 

 
 

(*) Redação Final ao Projeto de Lei nº 245/2004, oriundo da Mensagem Governamental nº 196/2004 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 3.226 
 

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.º46, de 31 de janeiro de 1994, 
ROBSON OLIVEIRA CAMACHO, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Jurandy Loureiro, a partir de  06.01.2005, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº  050114-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.227 

 
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.º46, de 31 de janeiro de 1994, 
JAYNE LÉA LOPES BARRETO CAMPOS para 
exercer o cargo em comissão de Assistente  de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Jurandy Loureiro, a partir de  
06.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº  050114-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

ATO Nº 3.228 
 

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, SOLANGE RANGEL BERMUDES VIANA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Jurandy Loureiro, a partir de 
06.01.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 050114-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.229 

 
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.º46, de 31 de janeiro de 1994, 
DEUSA MARIA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Jurandy Loureiro, a partir de  06.01.2005, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº  050114-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.230 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve 
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 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LEONORA COELHO PEREIRA 
RIBEIRO,  para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor Geral  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete da Deputada 
Luzia Toledo, a partir de 05.01.2005,  por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 050089-
0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.231 

 
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, IRAMAR FOREQUE, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de  Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado José Ramos, a partir de 01.01.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 050059-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.233 

 
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, EILDA CHRISTIANE PATROCÍNIO 
CYPRESTE, para exercer o cargo  em comissão de  
Assistente de  Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da 

Assembléia Legislativa, no gabinete da Deputada  
Luzia Toledo , a partir de 07.01.2005,  por solicitação 
da  própria  Deputada, contida no processo nº 
050133-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.234 

 
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 SANTOS SIQUEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da  Deputada  Luzia Toledo, a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 050131-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.235 

 
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, EDMAR FRANCISCO DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de  Sub Coordenador de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da Deputada Luzia Toledo,  a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria  Deputada, 
contida no processo nº 050130-0.  

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

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.236 

 
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.º46, de 31 de janeiro de 1994, 
OLIVERINA SOUZA SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente  de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete da 
Deputada Luzia Toledo, a partir de  07.01.2005, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº  050132-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.237 

 
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 PORCHERI, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 050137-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 

ATO Nº 3.238 
 

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, NELZELY GONÇALVES LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da Deputada  Luzia Toledo, a partir de 
07.01.2005,  por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 050136-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.239 

 
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, ROGÉRIO FRANCISCO ALBERTO,  para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete da 
Deputada Luzia Toledo, a partir de 07.01.2005,  por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 050135-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.240 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve 
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 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, RENATO REBOUÇAS RANGEL, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da Deputada Luzia Toledo  a partir de  
07.01.2005,  por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 050138-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.241 

 
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, REGINA COELI FIRME DO ESPÍRITO 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete da Deputa da 
Luzia Toledo, a partir de 07.01.2005,  por solicitação 
da própria Deputada, contida no processo nº 050129-
0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.242 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, FÁBIO BARCELLOS, para exercer o cargo 
em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete da 

Deputada Luzia Toledo, a partir de 07.01.2005,  por 
solicitação da própria  Deputada, contida no processo 
nº 050134-0.  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.243 

 
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, MARIA LÚCIA PEREIRA DE SALES, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete da Deputada Luzia Toledo, a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria  Deputada, 
contida no processo nº 050139-0. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO N º 3.244 

 
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, GRAZIELA ESTEVAM 
DOMINGUES, do cargo em comissão de Auxiliar 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
do gabinete da Deputada Brice Bragato, a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria Deputada. 

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

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário 

 
ATO Nº 3.245 

 
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, THAIS GOMES DE AZEVEDO, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de  
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa,  
no gabinete da  Deputada  Brice Bragato, a partir de 
07.01.2005, por solicitação da própria Deputada. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
07 de janeiro de 2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
1º Secretário 

ROBSON VAILLANT 
2º Secretário

 
 

ATOS DO DIRETOR GERAL 
 

PORTARIA Nº 487 
 
 
O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, 
 
        RESOLVE, considerar licenciados, os servidores deste Poder Legislativo, abaixo relacionados, na forma 
dos Artigos citados pela Lei Complementar nº 46, de 31/01/94: 
NOME CARGO DIAS ARTIGO APARTIR 
Marco Antonio Rodrigues Fraga Assistente de Apoio Legislativo 03 129 05.10.2004 
Anna Rita Xavier Zehuri Barros Analista Legislativo 30 142 18.10.2004 
José Carlos de Almeida Assistente de Apoio Legislativo 01 129 19.10.2004 
José Rui de Andrade Brandão Agente de Apoio Legislativo 60 129 02.11.2004 
Marco Antonio Rodrigues Fraga Assistente de Apoio Legislativo 01 129 04.11.2004 
Cláudio Cardoso Huguinim Assistente de Apoio Legislativo 05 129 09.11.2004 
Fabiane Cardoso Garcia Assistente de Apoio Legislativo 60 129 09.11.2004 
Helder Perozini Assistente Legislativo 03 129 10.11.2004 
Marco Antonio Rodrigues Fraga Assistente de Apoio Legislativo 03 129 10.11.2004 
Sandra  Regina Bárbara dos Santos Assistente Legislativo 12 129 10.11.2004 
Adriana dos Santos Ferreira F.Ribeiro Assistente de Apoio Legislativo 02 142 11.11.2004 
Neuza Gomes de Souza Assistente de Apoio Legislativo 30 129 11.11.2004 
Alda Rogéria Correa Agente de Apoio Legislativo 15 142 12.11.2004 
Irinete Suely Zambe Taquigrafo Parlamentar Revisor 01 129  12.11.2004 
Rita  de Cássia Lopes da Silva Assistente de Apoio Legislativo 01 129  12.11.2004 
Rita de Cássia Oliveira das Virgens Assistente de Apoio Legislativo 30 129 12.11.2004 
Sebastião Duarte Tolentino Assistente Legislativo 05 129 12.11.2004 
Lauro Augusto Cassa Monteiro Assistente de Apoio Legislativo 40 129 13.11.2004 
Gustavo Gama Martins Assistente de Apoio Legislativo 08 129 15.11.2004 
Vanete Miguel Barbosa Adjunto Legislativo 05 142 15.11.2004 
Rita  de Cássia Lopes da Silva Assistente de Apoio Legislativo 01 129  16.11.2004 
Adriana Aparecida Morine Adjunto Legislativo 03 129  17.11.2004 
Cláudia Cristina da Silva Assistente de Apoio Legislativo 01 129 18.11.2004 
Débora Luchi Binda Assistente de  Apoio Legislativo 15 129 18.11.2004 
Denize Fernandes Rangel Morais Assistente Legislativo 01 129 18.11.2004 
Ezequiel Xavier de Souza Adjunto Legislativo 01 129 18.11.2004 
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Roseane Cosme Mattos Assistente de Apoio Legislativo 02 129 18.11.2004 
Ednea Peçanha Moreira Assistente de Apoio Legislativo 15 129 19.11.2004 
Marcos Antonio da S. de S. Grijó Assistente Legislativo 01 129 19.11.2004 
Cristina Ercelina Victor Dias Assistente de Apoio Legislativo 120 137  20.11.2004 
Vanete Miguel Barbosa Adjunto Legislativo 07 142  20.11.2004 
Lauderliz Gomes Analista Legislativo 60 129  22.11.2004 
Luciana Zambon Adjunto Legislativo 15 129 22.11.2004 
Sheila Gratz Lagares Assistente de Apoio Legislativo 05 129 22.11.2004 
Irinete Suely Zambe Taquigrafo Parlamentar Revisor 01 142 23.11.2004 
Marinete Mazoco Assistente Legislativo 15 129 23.11.2004 
Elisa Maria Guimarães Assistente de Apoio Legislativo 03 129 24.11.2004 
Maria Ângela Prado Pacheco Assistente Legislativo 10 129  24.11.2004 
Marta Regina Silvestre Calmon Adjunto Legislativo 03 129  24.11.2004 
Vitória Augusta Xavier Santos Assessor  Legislativo 01 129  24.11.2004 
Roberta Veiga Barbosa Supervisor Legislativo 07 129  25.11.2004 
Simone Zuccolotto Assistente de Apoio Legislativo 01 129  26.11.2004 
Ângela Maria Moura Nicacio Assistente Legislativo 03 129  01.12.2004 
Felipe David Neto Assistente de Apoio Legislativo 15 129  01.12.2004 
Jacqueline Rodrigues Miranda Adjunto Legislativo 02 129  01.12.2004 
Juliana Espíndula de Alcântara Assistente Legislativo 10 129  01.12.2004 
Danielle Fernandes Scarpelli Técnico Júnior de G.de R. 

Parlamentar 
120 137  02.12.2004 

Simone Zuccolotto Assistente de Apoio Legislativo 02 129  02.12.2004 
Airton Melquiades dos Santos Assistente Legislativo 01 142  03.12.2004 
Débora Luchi Binda Assistente de Apoio Legislativo 30 129  03.12.2004 
Helder Perozini Assistente Legislativo 01 129  03.12.2004 
Irinete Suely Zambe Taquígrafo Parlamentar Revisor 01 129  03.12.2004 
Joana  D’arc Barletta Taquigrafo Parlamentar Apanhador 01 129  03.12.2004 
Maria José Gagno Grillo Taquigrafo Parlamentar Revisor 01 142  03.12.2004 
Patrícia Reblin Assistente Legislativo 02 129  03.12.2004 
Ednea Peçanha Moreira Assistente de Apoio Legislativo 30 129  04.12.2004 
Arlete de Souza Lima Agente de Apoio Legislativo 15 129  06.12.2004 
Lílian Pimentel Caetano Quintaes Assistente de Apoio Legislativo 12 129  06.12.2004 
Maria Angela Prado Pacheco Assistente Legislativo 02 129  06.12.2004 
Marisa de Oliveira  Pontes Merçon Analista Legislativo 05 129  06.12.2004 
Alice Leonarda de A. Madeira Abad Assistente Legislativo 04 129  07.12.2004 
Cláudio Cardoso Huguinim Assistente de Apoio Legislativo 15 129  07.12.2004 
Julio César de Moraes Assistente Legislativo 02 129  07.12.2004 
Josiana Ribeiro de Santos Pedrosa Assistente Legislativo 03 129  08.12.2004 
Luciana Schwam  J.de  Carvalho Assistente de Apoio Legislativo 03 142  08.12.2004 
Sheila Gratz Lagares Assistente de Apoio Legislativo 03 129  08.12.2004 
Ângela Maria Gomes Nascimento Assistente de Apoio Legislativo 15 129  09.12.2004 
Antonio Roberto Zamprogno Taquígrafo Parlamentar Apanhador 02 129  09.12.2004 
Deorcy Pereira dos Santos Agente de Apoio Legislativo 10 129  09.12.2004 
Roseane Salvador Ribeiro Adjunto Legislativo 15 129  09.12.2004 
Gerusa Auxiliadora Angeli Silva Agente de Apoio Legislativo 01 129  10.12.2004 
Marcos Antonio da Silva  de S.Grijó Assistente Legislativo 01 129  10.12.2004 
Sandra Lúcia dos Santos Taquígrafo Parlamentar Apanhador 01 129  10.12.2004 
Mônica Médice Paes Taquígrafo Parlamentar Apanhador 03 129  13.12.2004 
Rodrigo Furtado de Medeiros Assistente Legislativo 01 129  13.12.2004 
Renato Assis Furtado Assistente Legislativo 02 129  13.12.2004 
Sebastião Duarte Tolentino Assistente Legislativo 01 129  13.12.2004 
Edilamar Mascarenhas  Lima Damião Agente de Apoio Legislativo 90 142  14.12.2004 
Joana D’árc Barletta Taquígrafo Parlamentar Apanhador 01 129  14.12.2004 
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Mônica Nogueira de Faria Aguiar Assistente Legislativo 15 129  14.12.2004 
Marta Regina Silvestre Calmon Adjunto Legislativo 01 129  14.12.2004 
Moade  Ávila Antunes Marques Assistente Legislativo 10 129  15.12.2004 
Marta Regina Silvestre Calmon Adjunto Legislativo 01 129  15.12.2004 
Paulo Roberto da Silva Filho Agente de Apoio Legislativo 01 142  15.12.2004 
Simone Zuccolotto Assistente de Apoio Legislativo 01 129  15.12.2004 
Charles Stefenoni Queiroz Assistente Legislativo 15 129  16.12.2004 
Maria Isabel  Reinoso  Marianelli Assistente Legislativo 02 129  16.12.2004 
Paulo Roberto de Souza Assistente Legislativo 01 129  17.12.2004 
Maria Nedir Mota Gonçalves Agente de Apoio Legislativo 14 142  18.12.2004 
Simone  Camata Caversan Assistente Legislativo 15 129  20.12.2004 
Antonio Carlos do Nacimento Assistente Legislativo 02 129  21.12.2004 
Roberta Ribeiro N. Westmor.Nuffield Analista Legislativo 08 129  21.12.2004 
Vera Lúcia Carreiro Agente de Apoio Legislativo 01 129  21.12.2004 
Vera Lúcia Carreiro Agente de Apoio Legislativo 02 129  22.12.2004 
Alda Maria Moraes Depizzol Agente de Apoio Legislativo 04 129  27.12.2004 
Christina Dario Dias Assistente de Apoio Legislativo 04 142  27.12.2004 
Ezequiel Xavier de Souza Adjunto Legislativo 03 129  27.12.2004 
     

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 07 de janeiro. 
 

JOÃO LUIZ PASTE 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2004 
 
A Direção Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo torna público aos interessados que a Mesa 
Diretora HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 42/2004, constante do processo nº 045087-0, referente à contratação 
de empresa para prestação de serviços gráficos, que teve o Seguinte resultado: Lotes 01 e 02 – vencedor: Gráfica e 
Encadernadora Sodré ltda., com o valor total de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais).  
 

Vitória-ES, 06 de janeiro de 2005 
 

João Luiz Paste 
Diretor Geral da ALES 

 
 

ATOS DA PROCURADORIA GERAL 
 

Conselho de Avaliação dos Servidores  Efetivos da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
A Presidente do Conselho de Avaliação da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, faz publicar a lista 
dos servidores efetivos, que não foram contemplados pela avaliação promovida pelo ato n.º 2.140 de 28 de janeiro de 
2004, e aptos a serem avaliados, de acordo com o  art. 3.º, inciso II, do Ato n.º 3.057, de 20 de dezembro de 2004. 
 
Matricula Servidor Cargo Categ. Categ.
   Atual Próxima

201430 Acir Mendonça Pereira Agente de Apoio Legislativo 1B  
200672 Adélia Eller de Almeida Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200890 Ademir Pasolini  Assistente de Apoio legislativo 1B  
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201501 Adriana Aparecida da Silva Batista Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203346 Adriana Gratz Lopes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201397 Adriana Haddad Vargas Operador de Sistemas Júnior 1B  
201532 Alda Lucia Garcia Oliveira Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201438 Aliete Rodrigues de Mello Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203527 Alex-Hander Ferreira Pacheco  * Operador de Sistemas  Júnior 1A  
203270 Ana Catarina de Pinho  S. Oliveira Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203273 Ana Claudia Fernandes Pim Analista Legislativo 1B  
203269 Ana Flavia Peçanha de Azeredo* Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201355 Ana Paula Fassarela Netto Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203220 Anderson Nicolette S. Falero Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201245 Anderson Sant’Ana Pedra * Operador de Sistemas  Júnior  1B  
203274 Andressa de Oliveira Rodrigues Operador de Sistemas Júnior 1B  
203275 Angela Maria Coutinho Pereira Agente de Apoio Legislativo 1D  
201339 Antonio Carlos Pasolini Assistente de Apoio Legislativo 1B  
202614 Antonio Luiz Nunes Louro Agente de Apoio Legislativo 1D  
34522 Antonio Tadeu F.Carneiro Assistente de Apoio Legislativo 1B  

201631 Ayres Dalmásio Filho Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200744 Arcelisa Eugenia Batista Breder* Agente de Apoio Legislativo 1C  
203272 Bernardo Almeida doValle Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201343 Carlos Augusto de V. Maciel Analista Legislativo 1B  
34908 Carlos Eduardo Casa Grande Analista Legislativo 1B  

200692 Carlos Henrique Dalapícola Agente de Apoio Legislativo 1D  
203277 Carlos Roberto Cabalini Analista Legislativo 1B  
203281 Carlos Roberto L. de Angelo  Analista  Legislativo 1B  
203198 Celina Maria Santos Alvarenga Analista Legislativo  1B  
201624 Charles Grilo Fuller Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203506 Charles Stefenoni Queiroz * Operador de Sistemas Júnior 1A  
201224 Clara Mª Zucarato Dias de Amorim  Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201481 Claudia Cristina Silva França Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203309 Claudio Cardoso  Huguinin Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201627 Dalmo Soares Lora Analista  Legislativo 1B  
203430 Daniela de Oliveira Calixte Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203252 Delton Erlacher Cerqueira Agente de Apoio Legislativo 1D  
200866 Denise Miranda Medice Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203282 Doris de Souza e Silva Agente de Apoio Legislativo 1D  
203307 Edinolia Ferreira Patz Pimentel Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203283 Edna Glória Grobério Perim Operador de Sistemas Jr. 1B  
203257 Ednéa Peçanha Moreira   Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201226 Edson Moreira Ferreira Analista  Legislativo 1B  
200747 Eduardo Pedra Reis Operador de Sistemas Jr. 1B  
203398 Elane de  Cerqueira Cruz Analista de Sistemas Jr. 1B  
201873 Eliana Santos de Souza Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201377 Eliane Jantorni dos Santos Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201440 Elizabeth Miranda Simões Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201396 Eloilda Rosangela dos Santos Fraga Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203290 Emerson Barbosa Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201011 Eulália Maria Franck Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201216 Evandro Agostinho Rodrigues Analista  Legislativo 1B  
201408 Evandro Armini Gomes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203185 Evania Maria R. Rocha Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201308 Fabiana Nascimetno da Silva * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
204103 Fabiano Tadeu Nunes Endlich * Agente de Apoio Legislativo 1C  
203285 Fabiana Pontes Gonçalves da Silva Operador de Sistemas Jr. 1B  
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201419 Fabiani Cardoso Garcia Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201426 Fabiano Burock Freicho Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203287 Felipe David Neto Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203288 Fernando Antonio C. de Freitas Analista  Legislativo 1B  
203519 Fernando de Sá Freitas Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201613 Fernando de Aguiar E Miranda Operador de Sistemas Jr. 1B  
202021 Flavia Gama Martins * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201641 Franz-Schubert S. A. Ambrosio Taquígrafo Apanhador 1B  
16725 Gedilson Fraga Lirio Assistente de Apoio Legislativo 1B  

201772 Gildo Gomes * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201385 Gizelda Maria M. Alvarenga Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200723 Grace  Fraga e Acha * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203310 Guilherme Rodrigues Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201231 Gustavo Gama Martins Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200658 Hilton Malafronte Lopes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201490 Idalina Antonia Botti de Araújo Assistente de Apoio Legislativo 1B  
34745 Ilma Teixeira Faria Assistente de Apoio Legislativo 1B  

203219 Ivania Fiorotti Estevão Taquígrafo Apanhador 1B  
202365 Jair Sandro de Almeida Assistente de Apoio Legislativo 1B  
16591 João Batista Teixeira Lima Analista  Legislativo 1B  
34138 Jorge Antonio F.de Souza * Analista  Legislativo 1B  

201608 Jorge Carlos de Olveira Junior Operador de Sistemas Júnior 1B  
201441 José Carlos de Almeida Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200648 José Cezar Pedreira da S. Filho Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201246 José Francisco Maio Filho * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203317 José Francisco Pimentel Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200662 José Franklin M. Pinheiro Agente de Apoio Legislativo 1D  
201863 José Herildo Paixão Júnior Programador de Sistemas Júnior 1E  
201602 José Lourenço do Nascimento filho Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203313 José Roberto Silva Hernandes Analista  Legislativo 1B  
204111 José Rui Andrade Brandão* Agente de Apoio Legislativo 1A  
29097 Josedina R. T. Canal Assistente de Apoio Legislativo 1B  

203314 Josemar Francisco Chrystello Assistente de Apoio Legislativo 1B  
35335 Joverci Alves dos Santos* Agente de Apoio Legislativo 1A  

204104 Josué Loureiro Rocha * Agente de Apoio Legislativo 1C  
203315 Júlio Cezar de Souza Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203316 Karla  Odete Machado de Oliveira Taquígrafo Apanhador  1B  
201540 Karla Queiroz de Oliveira  Assistente de Apoio Legislativo 1B  
202679 Lauderliz  Gomes Analista  Legislativo 1B  
200641 Lauro Augusto Cassa Monteiro Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200749 Leandro Pereira Machado Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200718 Lenice Xavier de Almeida Analista  Legislativo 1B  
34747 Lilian Pimentel C. Quintaes Assistente de Apoio Legislativo 1B  

203248 Lisyanne da Penha A.B.Martins Assistente de Apoio Legislativo 1B  
29329 Lourdes Bragio Agente de Apoio Legislativo 1B  

200786 Luci Mauro Lima Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203308 Lúcia Maria Sardenberg de Mattos Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201120 Luciana Maria Ferreira O. Souza  Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203518 Luciana Merçon * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203520 Luciana Nascimento da Silva * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
035342 Luciana Puppin Cardoso * Analista Legislativo 1A  
203330 Luciana Rocha Maia de Oliveira Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201073 Luciana Schwan  Justo de Carvalho Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201166 Luciano Coelho Mateus Assistente de Apoio Legislativo 1B  
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204099 Luciano Cirqueira Alves * Agente de Apoio Legislativo 1C  
203329 Luciano Rocha Barbosa Operador de Sistemas Júnior 1B  
203332 Luiz Antonio Real Barreiro Operador de Sistemas Júnior 1B  
201294 Luiz Paulo Orlandi Pinto * Agente de Apoio Legislativo 1C  
203331 Luiz Temoteo Dias Vieira Analista  Legislativo 1B  
201422 Marcelo Miranda Rocha Operador de Sistemas  Júnior 1B  
201452 Marcelo Vieira Costa Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201402 Marcia Nolasco de C.D. Monteiro Analista  Legislativo 1B  
201533 Marco Antonio Rodrigues Fraga Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203318 Marcos Antonio Ribeiro pereira Operador de Sistemas  Júnior 1B  
203319 Marcos Antonio Rodrigues Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201079 Marcos Luis Nascimento Rosetti * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
35984 Marcos Pontes de Aquino Analista de  Sistemas Júnior 1B  

203320 Margarida Maria V. Bueno Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203321 Maria Aparecida de Menezes Agente de Apoio Legislativo 1B  
203322 Maria Aurea dos Anjos Sad Técnico de Apoio Legislativo 1B  
203183 Maria da Gloria Ugatti Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201130 Maria da Penha Camata Operador de Sistemas  Júnior 1B  
203258 Maria da Penha dos S. Barros Agente de Apoio Legislativo 1D  
202764 Maria da Penha Oliveira de Souza Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201506 Maria da Penha R.Tofoli Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203247 Maria das Graças de A. Abi Harb  Analista  Legislativo 1B  
201401 Maria do Carmo de Almeida Lima * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201618 Mariana Amarante V.  Nascimento Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203954 Maridalva Del Fiume Moschen * Analista Legislativo 1A  
203218 Marienilda Campolina Cohen Taquígrafo  Apanhador 1B  
200885 Mariluce Salazar B. Rosalém Taquígrafo  Apanhador 1B  
204102 Marlene Gonzaga * Agente de Apoio Legislativo 1C  
203324 Marisa de Olivera Pontes Merçon Analista  Legislativo 1B  
203326 Marise de Almeira A’vila Analista  Legislativo 1B  
201410 Mário Forza * Agente de Apoio Legislativo 1C  
200858 Mauricio Guasti Xavier Operador de Sistemas Junior 1B  
203325 Michele da Silva Demoner Agente de Apoio Legislativo 1D  
201244 Michelly Alves de Souza * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201067 Miguel Pedro Amm Filho Analista  Legislativo 1B  
27883 Mirian da Penha Grilo Agrizzi Agente de Apoio Legislativo 1D  

201376 Mônica Ferreira Paes Taquígrafo  Apanhador 1B  
201642 Mônica Medice Paes Taquígrafo  Apanhador 1B  
201220 Nelice Maria Vettoraci Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203327 Nilton Gomes Júnior Assistente de Apoio Legislativo  1B  
203213 Noemir Gomes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203214 Ocidete da Penha Corteletti Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203516 Olimpio Viana Moraes * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200318 Osvaldo Melo da Silva * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
29585 Oswaldo Miguel Marques Filho Agente de Apoio Legislativo 1D  

200734 Patricia   Lima Pimentel Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203328 Patricia Tonini Miranda Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201228 Paulo Cesar Casotti Simão Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201527 Paulo Jovani Burguês Operador de Sistemas Júnior 1B  
201556 Paulo Marcos Lemos Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201941 Quintino José Nunes Loureiro Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201138 Rita de Cássia Lopes da Silva Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201302 Rita de Cássia Oliveira das Virgens Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203215 Roberta Paranhos  Fragoso Analista  Legislativo 1B  
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201558 Roberta R.  N. Westmor-Nuffield Analista  legislativo 1B  
203517 Roberto Antonio Bressiane * Analista  Legislativo 1B  
201735 Rogerio Andreatta Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201436 Romar Azevedo Mendes * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201113 Rômulo Taddei Filho * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201323 Ronye Berger Operador de Sistemas Júnior 1B  
203334 Rosaurinha de oliveira Agente de Apoio Legislativo 1D  
201259 Roseane Cosme Mattos Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203216 Rosiane Feitosa Ribeiro * Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201230 Rubens Viana Pereira Assistente de Apoio Legislativo 1B  
202570 Sandra Mara Pego Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201707 Sandra Maria Pretti Furtado Assistente de Apoio Legislativo 1B  
27891  Saturnino Manoel F. dos Santos  Analista Legislativo 1B  

200630 Sheila Gratz Lagares  Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203341 Simone Suelo de Castro Reis Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201544 Simone Zuccolotto Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203210 Sirlene Souza da Silva Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201633 Soraya Guedes Cysne * Analista  Legislativo 1B  
203342 Tadeu Pereira Bastos Operador de Sistemas Júnior 1B  
203343 Tania Regina dos Santos Bermudes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201354 Tatiana Soares de Almeida Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201571 Vera Lúcia Nascimento Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201614 Vera Maria Zampiris de Lima Agente de Apoio Legislativo 1D  
203155 Vespasiano Gomes de Farias Agente de Apoio Legislativo 1D  
201268 Vilma Viegas Lima Assistente de Apoio Legislativo 1B  
200817 Viviane Barbosa Pereira Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203212 Wagner Antonio Rangel Assistente de Apoio Legislativo  1B  
201447 Welington Pontes Lopes Assistente de Apoio Legislativo 1B  
201439 Wesley Oliveira Mascarenhas Assistente de Apoio Legislativo 1B  
203344 Zita Menezes Magalhães Agente de Apoio Legislativo 1D  

 
Vitória, 05 de janeiro de 2005. 
 

Helma Sonali Habib Fafá 
Presidente do Conselho de Avaliação 
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