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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 01 DE
NOVEMBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS BRICE
BRAGATO, CARLOS CASTEGLIONE, CÉSAR
COLNAGO, CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO
VEREZA, EUCLÉRIO SAMPAIO, FÁTIMA
COUZI, GILSON GOMES, JANETE DE SÁ,
JOSÉ ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE
ANDRADE, JURANDY LOUREIRO, LUIZ
CARLOS MOREIRA, LUZIA TOLEDO,
MARCELO SANTOS, PAULO FOLETTO,
REGINALDO ALMEIDA, ROBSON
VAILLANT, SÉRGIO BORGES, SUELI
VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (21)

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

(A convite de S.Ex.a, ocupa a
cadeira da 1ª e 2ª Secretarias,
respectivamente, os Srs.
Deputados Marcelo Santos e
Reginaldo Almeida)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Convido o Sr. Deputado Reginaldo
Almeida a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.

(O Sr. Deputado Reginaldo
Almeida lê Provérbios 22.17)

O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente,
pela ordem! Registrar, com satisfação, a presença
nesta Casa da Srª Fernanda Taylor, Presidente da
Câmara Municipal de Piúma, e do Sr. Élcio, também
de Piúma.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Convido o Sr. 2º Secretário a
proceder à leitura da Ata da sessão 181ª.

(O Sr. 2º Secretário lê a Ata)

O SR. PRESIDENTE DA MESA -
(CÉSAR COLNAGO)- Aprovada a Ata como lida.

Convido o Sr. 2.º Secretário a proceder `a
leitura da Ata da sessão 182ª.

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO)- Em discussão a Ata.

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO)- Concedo a palavra à Sra. Deputada
Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora)- Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, utilizaremos os três minutos que
dispomos para um importante informe aos nossos
Pares nesta Casa.

Fizemos uma solicitação há alguns meses ao
representante da ONU no Brasil a fim de
conseguirmos recursos para um projeto de
levantamento da flora e da fauna de toda a região do
Caparaó.

Recebemos um e-mail do Secretário-geral da
ONU de que está analisando a nossa proposta de uma
possível agenda para o primeiro trimestre de 2006.
Isso é muito importante porque é uma luta de longos
anos. A certeza da vinda de um representante da
ONU ao Estado do Espírito Santo, em especial ao
Caparaó, para assinar um convênio de levantamento
de fauna e flora da região é muito importante.

Registramos nesta tarde que há uma
possibilidade de no primeiro trimestre de 2006
recebermos o comunicado de que o representante da
ONU virá ao Estado do Espírito Santo.

Contatamos dois técnicos do Ibama em
Brasília para que nos indique consultorias nessa área,
que será de grande valia para toda a região do
Caparaó, para o Estado do Espírito Santo e para o
Brasil. (Muito bem!)

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Continua em discussão a Ata.
(Pausa)

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

Em votação. (Pausa)
Ata aprovada como lida.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à

leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO
GDCC N°75/05

Vitória-ES, 31 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Justifico ausência nas Sessões Ordinárias
Legislativas, realizadas nos últimos dias 25 e 26 do
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mês em curso, em virtude de estar participando, em
Brasília, de audiências nos Ministérios da Saúde,
Fazenda e Planejamento com Hospitais Filantrópicos
e da 4ª Semana Social Brasileira.

Cordialmente,

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual - PT

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

OFÍCIO ALES/GDLCM/S/N°/05

Vitória, 31 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito seja justificada minha ausência na
sessão ordinária do dia 26 do corrente, no plenário
desta Casa de Leis, devido a compromissos
assumidos anteriormente, decorrentes do mandato
eletivo, impossibilitando o meu comparecimento a
esta Casa.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS MOREIRA
Deputado Estadual

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

OFÍCIO. AL/GDRA N° 141/2005

Vitória - ES, 31 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

REGINALDO ALMEIDA Deputado com
assento nesta Casa de Leis informa que estará
impossibilitado de participar da Sessão Ordinária em
31 de outubro do ano em curso, por imperiosa
necessidade de trabalho.

Sem mais para o momento agradeço a Vossa
Excelência e apresento minhas,

Cordiais Saudações,

REGINALDO ALMEIDA
2° Secretário

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Justificadas as ausências. À
Secretaria.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
249/GDL/ALES

Vitória, 26 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei Complementar
n° 332, sancionada em 20 de setembro de 2005,
oriunda do Projeto de Lei Complementar n° 24/2005,
de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, publicada no Diário Oficial do dia 26 de
outubro de 2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 249/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
252/GDL/ALES

Vitória, 01 de novembro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei n° 8121,
sancionada em 27 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei n° 311/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 28 de outubro de
2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6773

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 252/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
253/GDL/ALES

Vitória, 01 de novembro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei n° 8122,
sancionada em 27 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei n° 309/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 28 de outubro de
2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 253/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
254/GDL/ALES

Vitória, 01 de novembro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei n° 8123,
sancionada em 27 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei n° 310/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 28 de outubro de
2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 254/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
255/GDL/ALES

Vitória, 01 de novembro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei n° 8124,
sancionada em 27 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei n° 260/2005, da Mesa Diretora,
publicada no Diário Oficial do dia 28 de outubro de
2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 255/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO. N°
256/GDL/ALES

Vitória, 01 de novembro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei Complementar
n° 333, sancionada em 27 de outubro de 2005,
oriunda do Projeto de Lei Complementar n° 20/2005,
de autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, publicada no Diário Oficial do dia 28 de
outubro de 2005.

Respeitosamente,

Naciene Luzia Modenesi Vicente
Diretora Legislativa - DLPL

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA
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O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 256/2005 – Ciente.
Arquive-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OF/CACC/Nº
169/05

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CÍVEL E
DE DEFESA DA CIDADANIA

Vitória - ES, 07 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Face a veiculação de notícia pela imprensa de
prática de nepotismo envolvendo o meu nome,
método que repúdio, encaminho à Vossa Excelência
cópia de material para análise e esclarecimentos,
oportunidade em que reafirmo não ter pedido,
indicado ou nomeado qualquer parente no Ministério
Público.

A proveito o ensejo para renovar os meus
protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LEONARDO DA COSTA BARRETO
Promotor de Justiça

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DOUTOR CÉSAR COLNAGO
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
NESTA

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 169/2005 – Ciente.
Arquive-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OF.GPTC.Nº
514/2005

TCEES
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
Gabinete da Presidência

Senhor Presidente,

Em atendimento ao OFÍCIO SGP/ALES nº
458/05 dessa Assembléia, datado de 20/09/05 e
protocolizado sob o nº 11707, e de acordo com a
determinação do Relator, Conselheiro Mário Alves
Moreira, encaminhamos a Vossa Excelência as
informações prestadas pela 3ª Controladoria Técnica

deste Tribunal acerca do requerimento nº 2138/2005
formulada pela deputada Estadual Brice Bragato.

Atenciosamente,

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Excelentíssimo Senhor
CÉSAR ROBERTO COLNAGO
Presidente da ALES

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 514/2005 – Ciente. À Sr.ª
Deputada Brice Bragato por cópia.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI Nº 337/05

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jander Nunes Vidal.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Espírito-Santense ao Sr. Jander Nunes Vidal.

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

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

Líder do PTB
ROBSON VAILLANT

GILSON GOMES
CLÁUDIO THIAGO

CABO ELSON
LUIZ CARLOS MOREIRA

SUELI VIDIGAL
FÁTIMA COUZI

PAULO FOLETTO
HERALDO MUSSO

JUSTIFICATIVA

O homenageado Sr. Jander Nunes Vidal é
natural de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais.

Filho de Domingos Gomes Vidal e Maria
Nunes Vidal.

Formado em Medicina pela Universidade
Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1979.
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Mudou-se para o Espírito Santo em 1980,
indo morar em Marataizes, à Avenida Cristiano Dias
Lopes Filho, nº 176, CEP: 29.345-000.

Casado com a Sra. Heloísa Helena
Campolina, tem três filhos.

Trabalhou como médico em Presidente
Kennedy de 1980 a 1989, transferindo-se para
Itapemirim, onde assumiu o Hospital Santa Helena,
trabalha no Centro médico de Itapemirim e Posto de
Saúde.

Sua esposa, Dona Heloísa é pessoa atuante
como católica à frente de vários projetos sociais
relacionados às pessoas carentes.

Dr. Jander já foi condecorado com os Títulos
de Cidadão Presidente Kennedy, Cidadão Itapemirim
e Cidadão de Marataizes.

É Presidente da Associação de Amigos da
Saúde e Integração Social.

Portanto, agraciar o Sr, Jander Nunes Vidal,
com a concessão do honroso título, é medida
oportuna e merecida, e para que nossa proposição se
concretize, esperamos apoio e aprovação dos
Senhores Deputados.

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Projeto de Lei nº 337/2005 –
Publique-se. Às Comissões de Justiça e de Cidadania
na forma do art. 275-B do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI Nº 338/05

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jorge Bragança Nogueira.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Espírito-Santense ao Sr. Jorge Bragança Nogueira

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

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

Líder do PTB
ROBSON VAILLANT

GILSON GOMES
CLÁUDIO THIAGO

CABO ELSON
LUIZ CARLOS MOREIRA

SUELI VIDIGAL
FÁTIMA COUZI

PAULO FOLETTO
HERALDO MUSSO

JUSTIFICATIVA

O homenageado Sr. Jorge Bragança
Nogueira, é natural de Sodrelândia, Estado do Rio de
Janeiro, nascido em 27 de setembro de 1948.

Estudou o 1.º e 2º graus no Rio de Janeiro.
Prestou vestibular para medicina veterinária pela
UFF – Universidade Federal Fluminense, sendo um
dos primeiros classificados.

Residiu por mais de quarenta anos no Rio de
janeiro. Casou-se com uma capixaba, Sra. Cristina,
união esta que lhe deu três filhos Gabriel de 26 anos,
Daniel, 20anos e Camila, 14 anos.

Certa vez veio passar férias na casa do seu
sogro em Marataizes, encantou-se pela cidade e
mudou-se com toda a família há nove anos atrás.
Reside no Centro da cidade.

A família integrou-se totalmente à cidade de
Marataizes, participando ativamente tanto de caráter
social, quanto ao humanitário.

O Dr. Jorge montou o primeiro consultório
veterinário da cidade, onde está estabelecido até os
dia de hoje.

Portanto, agraciar o Sr, Jorge Bragança
Nogueira, com a concessão do honroso título, é
medida oportuna e merecida, e para que nossa
proposição se concretize, esperamos apoio e
aprovação dos Senhores Deputados.

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Projeto de Lei nº 338/2005 –
Publique-se. Às Comissões de Justiça e de Cidadania
na forma do artigo 275-B, do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI Nº 339/05

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Sr. Marcelo Queiroz Schimidt.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Espírito-Santense ao Sr. Marcelo Queiroz Schimidt.

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

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

Líder do PTB
ROBSON VAILLANT

GILSON GOMES
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CLÁUDIO THIAGO
CABO ELSON

LUIZ CARLOS MOREIRA
SUELI VIDIGAL
FÁTIMA COUZI

PAULO FOLETTO
HERALDO MUSSO

JUSTIFICATIVA

O homenageado Sr. Marcelo Queiroz
Schimidt é natural de Sorocaba, Estado de São Paulo,
nascido em 02 de abril de 1968.

Filho de Benedito Schimidt do Amaral e
Teresinha de Jesus Schimidt Queiroz.

Residente em Vitória a dez anos, à rua Dr.
Lauro de Farias Santos, Bairro de Lurdes, Vitória-ES,
CEP 29.042-785.

Tem como endereço profissional União
Social Camiliana, Campus I, Cachoeiro de
Itapemirim. ES.

Tem a formação acadêmica em Análise de
Sistemas, Graduação em Administração, Mestrado
em Informática, dentre outros cursos especialização.

Professor da Unesc com a matéria
Informática para Educação Física, professor de
Informática para Contabilidade, Informática,
Construção de Algoritmo, Estrutura de Dados, etc.

Tem vários artigos publicados na área de
informática. Participou de várias Bancas de
Comissão Julgadora e sendo palestrante em vários
eventos e seminários.

Portanto, agraciar o Sr. Marcelo Queiroz
Schimidt, com a concessão do honroso título, é
medida oportuna e merecida, e para que nossa
proposição se concretize, esperamos apoio e
aprovação dos Senhores Deputados.

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Projeto de Lei nº 339/2005 –
Publique-se. Às Comissões de Justiça e de Cidadania
na forma do artigo 275-B, do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI Nº 340/05

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Sr. Paulo Saiani

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Espírito-Santense ao Sr. Paulo Saiani.

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

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

Líder do PTB
ROBSON VAILLANT
CLÁUDIO THIAGO

CABO ELSON
LUIZ CARLOS MOREIRA

SUELI VIDIGAL
FÁTIMA COUZI

PAULO FOLETTO
HERALDO MUSSO

JUSTIFICATIVA

O homenageado Sr. Paulo Saiani é natural de
São Paulo Capital, descendente de família italiana.

Estudou 1º e 2º graus no Instituto Mackenzie,
fez contabilidade na Faculdade de Comércio e
Economia de São Paulo.

Publicidade pela FAAP - Fundação Armando
Álvares Penteado.

Casado, pai de três filhas e um filho, sendo
de 17, 15, 13 e 3 meses respectivamente, sendo que
este último nascido em Vitória.

Veio para Vitória administrar a Filial da
Pamcary no Espírito Santo, há quatro anos, residindo
à rua Aleixo Neto, n° 833, Edifício Marlin, Praia do
Canto, Vitória-ES, CEP 29.055-260.

A empresa em que trabalha é do sistema de
transporte, logística e gerenciamento de risco.

Líder nacional do setor, que atende às
principais empresas do Estado, dentre as maiores do
Brasil, como a Transportadora Jolivan, Belmok, etc.

Corretor de Seguros e técnico em seguros de
transportes.

Portanto, agraciar o Sr. Paulo Saiani, com a
concessão do honroso título, é medida oportuna e
merecida, e para que nossa proposição se concretize,
esperamos apoio e aprovação dos Senhores
Deputados.

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Projeto de Lei nº 340/2005 -
Publique-se. Às Comissões de Justiça e Cidadania na
forma do artigo 275-B, do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2724/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais e constitucionais,
requer a V. Exª, com base no art. 57, § 2° e 3° da
Constituição Estadual, combinado com o art. 154, II
e 156 do Regimento Interno, que seja encaminhado
pedido de informações ao Exmo. Sr. Secretário de
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Estado de Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e
Pesca, sobre a Indicação n° 103/05, de sua autoria,
que solicita encaminhamento a esta Casa Legislativa
de Mensagem Governamental remetendo proposição
dispondo sobre a obrigatoriedade de inspeção prévia
e fiscalização de Agroindústrias Artesanais e dos
produtos artesanais comestíveis de origem animal e
vegetal, produzidos no Estado do Espírito Santo.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2005.

GRACIANO ESPÍNDULA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Requerimento de Informação nº
2724/2005 – Oficie-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2725/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de
suas prerrogativas regimentais e constitucionais,
requer a V. Exª, com base no art. 57, § 2° e 3° da
Constituição Estadual, combinado com o art. 154, II
e 156 do Regimento Interno, que seja encaminhado
pedido de informações ao Exmo. Sr. Secretário de
Estado da Educação, sobre o atendimento dos
pedidos contidos nas Indicações de n°s 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36 e 37, de sua autoria, que solicitam a
realização de obras e reparos em Escolas Públicas
Estaduais localizadas no Município de Guarapari/ES.

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2005.

GRACIANO ESPÍNDULA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Requerimento de Informação nº
2725/2005 – Oficie-se.

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

RELATÓRIO

Em cumprimento ao disposto no art. 40, do
Regimento Interno, cabe a esta comissão efetuar a
análise da constitucionalidade, legalidade e
viabilidade do Projeto de Lei de n° 297/2005, de
autoria do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe
sobre o valor máximo a ser cobrado a título de
“taxa de inscrição” no exame de admissão
conhecido como “exame vestibular” nas
instituições de ensino superior.

A presente matéria foi protocolada em
29/09/2005.

Foi devolvido ao autor por infringência ao
artigo 22, XXIV e 7°, IV da Constituição Federal,
com base no art. 136, VIII do Regimento Interno.

O autor recorreu da matéria tempestivamente
da decisão, vindo o Projeto a esta Comissão para
exame da matéria, conforme o parágrafo único do art.
136 do Regimento Interno.

É o breve relatório!

PARECER DO RELATOR

Em que pese a louvável intenção do ilustre
Deputado Euclério Sampaio, o Projeto de Lei em
epígrafe carece de vício formal de iniciativa, uma vez
não caber a esta Casa de Leis Legislar acerca desta
matéria.

Apesar da Constituição Federal garantir a
competência concorrente (art. 24, IV, CF) entre
Municípios, Estados, Distrito Federal e União para
legislarem sobre educação, vemos nesta hipótese a
competência exclusiva da União.

A Constituição Federal determina que:

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa
privada, atendidas as seguintes
condições:

I – cumprimento das normas gerais
da educação nacional;

E neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro
de 1996) é clara ao instituir que:

“Art. 9° A União incumbir-se-á de:
(...)

VII – baixar normas gerais sobre
cursos de graduação e pós-
graduação;”

Dado o exposto, acreditamos que somente a
União poderá legislar sobre matéria que envolve
vestibular, já que adentra-se na seara do ensino
superior.

No mais, não podemos deixar de destacar a
INCONSTITUCIONALIDADE da proposição ao
instituir teto máximo para a taxa de inscrição do
vestibular tomando como referência o salário
mínimo.

De acordo com a Carta Suprema:

“Art. 7° são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...)
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IV – salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para
qualquer fim;”

Assim, por todas as razões apresentadas,
opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da
proposição em tela.

CONCLUSÃO

Assim, concluí-se pela MANUTENÇÃO
DO DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA
aposto ao Projeto de Lei n° 297/2005, de autoria do
Deputado Euclério Sampaio, não merecendo pois,
REGULAR TRAMITAÇÃO.

PARECER Nº 284/2005

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO
DENEGATÓRIO DA MESA aposto ao Projeto de
Lei nº 297/2005, de autoria do Deputado Euclério
Sampaio.

Sala das Comissões, em 18 de outubro de
2005.

ZÉ RAMOS
Presidente

CLAUDIO VEREZA
Relator

SUELI VIDIGAL
LUIZ CARLOS MOREIRA

PAULO FOLETTO
EUCLÉRIO SAMPAIO

Publicado no DPL do dia 27/10/2005.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Parecer nº 284/2005.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem os Srs.
Deputados Brice Bragato, Carlos
Casteglione, César Colnago, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Fátima
Couzi, Gilson Gomes, Janete de Sá,
José Tasso de Andrade, Jurandy

Loureiro, Luiz Carlos Moreira, Luzia
Toledo, Marcelo Santos, Paulo
Foletto, Reginaldo Almeida, Robson
Vaillant, Sérgio Borges, Sueli
Vidigal e Zé Ramos. (19)

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Há quorum para votação.

Em votação o Parecer nº 284/2005.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

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

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei nº 142/2005 de
autoria da Deputada Luzia Toledo cuja Ementa assim
o diz “Isenta a pessoa portadora de deficiência do
pagamento da taxa de inscrição em concursos
públicos promovidos pelos órgãos da administração
direta e indireta. Empresas Públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas”.

O Presidente desta ALES, com fundamento
no artigo 136, inciso VIII do Regimento Interno, bem
como por infringência ao artigo 63, parágrafo único,
inciso III de nossa Constituição Estadual despachou
no sentido de que fosse o projeto devolvido à Autora.

Em data de 31/05/05 o PL acima destacado
foi publicado no DPL desta ALES exatamente às fls.
2214.

Posteriormente, chegou o mesmo às minhas
mãos para que pudesse apresentar o meu Parecer, o
que o farei numa nas folhas seguintes.

É o Relatório.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

Conforme consignado acima, trata-se de
Projeto de Lei nº 142/05 de autoria da Deputada
Luzia Toledo, cuja Ementa assim o diz “Isenta a
pessoa portadora de deficiência do pagamento da
taxa de inscrição em concursos públicos promovidos
pelos órgãos da administração direta e indireta.
Empresas Públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas”.

Com a devida vênia nobres colegas, tenho
claro que, não assiste razão a Nobre Deputada ao
haver recorrido do despacho denegatório exarado
pelo Presidente desta ALES, senão vejamos:
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Conforme a própria Deputada consignou no
caput de sua justificativa às fls. 03, onde a mesma,
em linhas sucintas disse que devemos respeitar o
princípio constitucional de que todos são iguais
perante a lei.

Sendo assim, se todos são iguais perante a
lei, devemos então partir para a analise da Lei
(Estadual) de número 6663/2001, onde ali resta bem
claro, as pessoas que são contempladas
(independente de ser ou não possuidora de
deficiência) com o direito a isenção de pagamento de
taxa de concurso, quer seja: a condição essencial para
que a pessoa seja beneficiada com aquela isenção,
refere-se apenas àquelas pessoas que recebem até
03(três) salários mínimos e/ou seja desempregada.

Portanto, caros colegas, se já existente
legislação (juntada inclusive pela própria Deputada)
que diz respeito às condições que a pessoa deva
cumprir para fazer jus aquele benefício, ao nosso
entendimento deveria a Nobre Deputada apresentar
Projeto de Lei que revogasse os dispositivos contidos
naquela legislação adequando-se a sua proposta, vez
que, a pessoa portadora de deficiência tem garantido
o direito a um percentual das vagas e não isenção de
taxas pelo fato de ser portadora de deficiência.

De mais a mais, se o espírito da Nobre
Deputada é colocar as pessoas em igualdade de
condições, tenho certeza de que, não fará bem às
pessoas portadoras de deficiência, saberem que estão
sendo beneficiadas não pela sua condição financeira,
mas sim pela sua condição física.

Além dos motivos acima, podemos também
destacar que, pode muito bem a pessoa ser portadora
de deficiência, mas entretanto a sua condição (ou de
seus familiares) ser bem melhor do que uma pessoa
que goze de perfeita saúde, momento em que, não
terá a mesma dificuldade financeira em estar arcando
com o pagamento de qualquer taxa.

Sendo assim, ao meu entendimento a
condição para ser beneficiado pela Lei de isenção, no
que tange ao pagamento de taxas de concurso
público, deve limitar-se tão somente àquelas
situações em que comprovadamente a pessoa
comprove que ganhe até 03 (três) salários mínimos
ou que esteja desempregado, conforme já
estabelecido na Lei 6.663/2001.

Diante disso, venho exarar meu parecer pela
MANUTENÇÃO DO DESPACHO
DENEGATÓRIO que foi exarado pelo Exmo.
Senhor Presidente desta ALES, o qual negou
seguimento ao Projeto de Lei nº 142/05 de autoria da
Deputada Luzia Toledo.

PARECER Nº 285/2005

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
em face do Projeto de Lei nº 142/05 de autoria da
Deputada Luzia Toledo, cuja Ementa assim o diz
“Isenta a pessoa portadora de deficiência do

pagamento da taxa de inscrição em concursos
públicos promovidos pelos órgãos da administração
direta e indireta. Empresas Públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas”, onde pelos
motivos expostos no presente, somos pela
manutenção do despacho denegatório exarado pelo
Senhor Presidente.

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2005.

ZÉ RAMOS
Presidente

PAULO FOLETTO
Relator

EUCLÉRIO SAMPAIO (Contra)
LUIZ CARLOS MOREIRA

SUELI VIDIGAL
CLAUDIO VEREZA

Publicado no DPL do dia 27/10/2005

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Parecer nº 285/2005,
que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
LEGISLATIVA Nº 116/2005

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

O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência,
nos termos do Art. 134, VIII e 167 – A, do
Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Governador do Estado do Espírito Santo a
indicação da seguinte matéria:

“Criação de convênio junto à iniciativa
pública e privada no intuito de promover oficinas de
trabalho no Presídio Militar, com vista à remissão
de pena e a remuneração.”

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
31 de outubro de 2005.

CABO ELSON
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presídio militar situado no QCQ – Quartel
do Comando Geral da PM, abriga hoje cerca de 70
policiais militares presos à disposição da Justiça,
alguns julgados e outros ainda sob os famosos
decreto de prisões preventivas, mas em sua totalidade
todos estão completamente as margens do direito que
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a Lei lhe confere como preso, como policial militar e
porque não dizer sem qualquer chance de ser
reeducado para o retorno a sociedade.

Nas prisões comuns do Espírito Santo,
existem ex-policias Militares e Assemelhados, deles
que mesmo sem remuneração, prestaram serviços no
passado a Corporação e a sociedade na atividade fim
de Segurança Pública, uns condenados e outros sem
qualquer condenação são submetidos aos limites da
sobrevivência, sendo colocados à mercê dos
marginais que sempre tiveram como meta oposição
às atividades policiais e da justiça.

Muitas vezes englobamos a totalidade por
atos de alguns, mas nem sempre aquele que está
sendo acusado ou até mesmo condenado é o
verdadeiro culpado, temos exemplos gritantes da
existência palpável de inocentes pagarem por crimes
que não praticaram, ou submetido à truculência de
algumas autoridades que ao invés de punir com Lei,
usam essa mesma lei para consumares vinganças
pessoas.

As ameaças de presos e os pedidos de
socorro dos policias têm sido constantes e suas vozes
não vem sendo ouvidas pelas autoridades.

Não existe classificação ou obediência aos
regulamentos nas questões voltadas ao ambiente de
convivência, o que é conferido tanto do Regulamento
Disciplinar da Corporação pela condição e
compatibilidade dos seus círculos hierárquicos,
quanto pela Lei 7.210 (LEP), permanecendo presos
condenados, provisórios, acusados de todo e qualquer
tipo de crime, inclusive crimes militares de menor
potencial, que deveria ser tratado com um remédio
jurídico diferente, através das penas alternativas.

Não são aplicadas as penas alternativas em
favor dos policiais militares presos, bem como o
esquecimento por parte das Comissões Técnicas de
Classificação, é o suficiente para caracterizar de uma
vez por todas a necessidade de melhorar a atual
política de execuções penais praticada no Presídio em
enfoque.

O trabalho que é um dos direitos
fundamentais para formação do caráter do homem,
bem como lhe aferi dignidade e condição de manter
sua família, educando e proporcionando os meios
necessários para uma vida melhor, não é praticado no
sistema prisional em referência.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação a Indicação nº 116/2005,
que acaba de ser lida.

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

Aprovada.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2726/2005

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

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO no
uso de suas atribuições regimentais, requer a V. Exa.,
ouvido o Plenário, que seja inserido nos Anais desta
Casa de Leis um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO PELOS SEUS 14 ANOS DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

Colonizado por italianos e alemães a cidade
de Marechal Floriano é um exemplo de união entre
dois povos. Na busca por autonomia política e
financeira o distrito de Marechal Floriano lutou por
sua emancipação política e hoje é um referencial
turístico e de qualidade de vida.

Hoje Marechal está se tornando irmã da
cidade de Canela, no sul do País, referência no
turismo nacional, o que será oficializado no dia 07
deste em um evento na cidade de Vitória.

Parabenizo a todos os florianenses que
ajudaram a construir esse sonho de liberdade e, em
especial, ao Prefeito ELIAS KIEFLER um dos
grandes articuladores dessa realidade, que hoje é
moldada na qualidade de vida e no progresso daquela
cidade.

Requeiro, ainda que do Ato desta Casa de
Leis seja dado conhecimento ao Exmo. Prefeito
Municipal de Marechal Floriano Sr. Elias Kiefler, na
Rua David Canal, 57, Centro, Marechal Floriano/ES
– 29255-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
31 de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº
2726/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2727/2005

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

Os Deputados abaixo assinados,
componentes da Mesa Diretora, conforme art. 102 do
Regimento Interno, requerem a V. Exa., ouvido o
Plenário, a destinação do Grande Expediente da
Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2005,
para que o Exmo. Sr. Guilherme Gomes Dias,
Secretário de Estado de Economia e Planejamento,
preste esclarecimento acerca da mensagem
Governamental nº 230/2005, que deu origem ao
Projeto de Lei nº 328/2005, que autoriza a abertura
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de Crédito Especial no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), em favor da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos
Transportes, visando a interligação viária da terceira
Ponte com a Av. Carlos Lindemberg.

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº
2727/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

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

(Comparecem os Srs. Deputados
Cabo Élson, Edson Vargas, Délio
Iglesias, Geovani Silva e Rudinho
de Souza)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Não havendo mais Expediente a ser
lido, passa-se à fase das Lideranças Partidárias.

Concedo a palavra ao Líder do Governo, Sr.
Deputado Cláudio Thiago.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs. Deputadas, a nossa abordagem inicial é sobre
a política salarial do Estado, reivindicação nos
últimos anos dos sessenta mil funcionários públicos
do Espírito Santo. E o Governo do Estado, através do
Secretário de Planejamento, Dr. Guilherme Dias, tem
construído um orçamento público que destinará neste
ano de 2005 perto de cento e dez milhões de reais
para as devidas correções nas diversas categorias das
Secretarias de Estado e órgãos que compõem os
diversos Poderes.

Só para termos uma idéia, esse plano de
recuperação salarial e de reestruturação
administrativa atenderá aos sessenta mil funcionários
públicos das administrações direta e indireta deste
Estado. Quando falamos em sessenta mil
funcionários públicos, destacamos trinta e três mil
professores, doze mil funcionários da área de Saúde,
perto de nove mil funcionários da administração
direta, funcionários do Fisco, enfim é um projeto e
um plano de reestruturação que atenderá aos milhares
de funcionários públicos deste Estado.

Destacamos que nos últimos anos os
governos que antecederam não tinham uma
preocupação maior com a elaboração de planos de
carreira visando valorizar os funcionários públicos
deste Estado. Durante o Governo Vitor Buaiz, ao
contrário, tivemos um governador insensível que
cortou direitos adquiridos, vantagens de milhares de
funcionários públicos. E não houve a implantação de
um projeto, de um plano de recuperação salarial.

Sr. Deputado Claudio Vereza já está no
quarto mandato e sabe do que estamos falando. Além
de não ter proporcionado aos funcionários uma
recuperação salarial o ex-governador Vítor Buaiz
contingenciou o salário de quase todos os
funcionários públicos deste Estado. Como
funcionário público de carreira, concursado, ainda
não presenciamos um Governador de Estado que
tivesse essa preocupação de debater com os
representantes sindicais do funcionalismo público,
uma política salarial verdadeira, anualizada, como
está fazendo esse Governo.

Sabemos que em 2003 e 2004 o Governo do
Estado se preocupou em pagar as dívidas, não só com
os fornecedores, mas também dívidas herdadas em
relação ao funcionalismo público. Na verdade essas
dívidas já foram pagas, resgatadas durante os anos de
2003 e 2004. Neste ano de 2005 esta Casa recebeu o
orçamento e votou o orçamento de 2005. E
destinamos cento e dez milhões de reais para o início
da recuperação salarial do funcionalismo público.

Em um primeiro momento, o Poder
Executivo deu um aumento geral, uma reposição,
melhor dizendo, a todos os funcionários públicos de
quatro por cento. Está sendo iniciada a elaboração,
em alguns casos já terminada, de projetos específicos
de cada categoria.

A Sra. Fátima Couzi – Só para acrescentar
ao discurso de V.Exa. quando diz sobre o aumento de
quatro por cento linear, o Governo também fez
aquela reestruturação no quadro de padrão 1 a 15; um
anseio desses servidores há muitos anos. É bom que
se registre isso para complementar o discurso de
V.Exa. Obrigada.

O SR. CLÁUDIO THIAGO –
Agradecemos à Sra. Deputada Fátima Couzi. É mais
um avanço em relação à política salarial quando
V.Exa. destaca a questão dos padrões de 1 a 15.

Achar que iremos fazer as devidas correções
no período apenas de um ou dois anos é ingenuidade.
Nós, funcionários públicos deste Estado, temos que
lutar, dialogar, debater com o Governo do Estado
sobre a adoção de uma política salarial ano a ano;
criarmos uma cultura em nossos governantes para
fazerem reposições salariais a cada ano.

Sra. Deputada Sueli Vidigal, para nossa
felicidade, já recebemos o Orçamento de 2006 que já
está sendo debatido nas Comissões de Finanças e
Justiça. Desse Orçamento consta perto de cento e
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trinta e um milhões de reais para a continuidade da
adoção de uma política salarial para o conjunto dos
funcionários públicos deste Estado. O interessante é
que atende a todo o segmento do funcionalismo.

Alguns planos salariais estão sendo
elaborados e contemplarão o Instituto Capixaba de
Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural –
Incaper; Departamento Estadual de Trânsito –
Detran; Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Estado do Espírito Santo – Idaf; a Administração
Direta e Indireta, as categorias do Magistério, do
Fisco e da Saúde.

Votamos, este ano, um Plano de Carreira
para os Soldados da Polícia Militar. Enfim, é o inicio
de um momento grandioso para o funcionalismo
público. Primeiro por termos a convicção de que nos
próximos anos qualquer Governador que assumir o
Estado terá o compromisso de fazer essa recuperação
gradativa, fazendo com que o Estado tenha um
funcionário público valorizado, motivado e
principalmente prestando um serviço público de
qualidade. Assim que as mensagens relativas aos
funcionários públicos chegarem a esta Casa iremos
debatê-las e aperfeiçoá-las.

Outro assunto muito importante para o
Estado do Espírito Santo foi publicado há alguns dias
pelo Jornal “A Gazeta” e faz referência às finanças
dos Municípios e do Estado. Isso para nós não é
novidade porque somos da área tributária, somos
funcionários da Secretaria da Fazenda. mas passou
despercebido pela maioria dos capixabas.

Sra. Deputada Janete de Sá, nos últimos três
anos a receita própria do Estado cresceu perto de
noventa por cento; é o maior crescimento, se
compararmos com as receitas dos outros vinte e seis
Estados e do Distrito Federal. Noventa por cento
significa que a receita de ICMS quase duplicou nos
anos de 2003, 2004 e 2005. A importância de termos
um crescimento real na receita de ICMS primeiro
mostra o vigor econômico do nosso Estado, que
todos os dias tem sido procurado por empresas de
fora para se implantarem aqui.

Quando se tem um crescimento da receita,
passa-se automaticamente a distribuir mais aos
municípios. Do ICMS arrecadado, vinte e cinco por
cento são destinados aos setenta e oito municípios do
Estado do Espírito Santo. Havendo uma maior
receita, esses municípios e o próprio Estado passa a
ter uma capacidade de investimento inédita.

Sr. Deputado Zé Ramos, nós que
caminhamos pelo interior do Estado observamos as
centenas de obras iniciadas neste Governo,
principalmente nos municípios do interior. Só para
termos uma idéia, no ano de 2005, a capacidade de
investimento em obras está calculada em torno de
quatrocentos milhões de reais. Para o ano de 2006, a
previsão será duplicar essa capacidade de
investimento. Ou seja, o Estado do Espírito Santo
terá uma capacidade de investimento em torno de

oitocentos milhões de reais. Maior quantia já
investida em nosso Estado.

O Sr. Zé Ramos – Nobre Deputado, fazendo
um exercício de futurologia, nós, que acompanhamos
o orçamento do Espírito Santo, o Exmº Sr.
Governador com sua assessoria sempre elabora um
orçamento subestimado e não super. Então, achamos
que essa previsão de oitocentos milhões de
investimento poderá chegar a um bilhão de reais, que
é um caminho muito claro para o Espírito Santo, para
que façamos toda ou quase toda a infra-estrutura dos
municípios do Espírito Santo para aplicação das
políticas públicas. Torcemos para que chegue a um
bilhão de reais, porque o Espírito Santo precisa disso
há muitos anos. Muito obrigado.

O SR. CLÁUDIO THIAGO –
Abordaremos este assunto, porque o próprio
Secretário da Fazenda, Sr. José Teófilo, diz que só foi
possível essa recuperação financeira na arrecadação
com a contribuição dos Poderes Judiciário e
Legislativo. Mas para não sermos injustos,
registramos que quem também contribuiu com essa
receita magnífica foram os funcionários do Fisco, que
em seu dia a dia têm feito um trabalho muito
importante para o Estado do Espírito Santo.

Os fiscais do Estado têm correspondido à
confiança depositada pelo Governador Sr. Paulo
Hartung. Vemos, que no momento em que os colegas
do Fisco debatem o plano de cargos e salários, há boa
vontade para a solução desse entrave.

A Sr.ª Brice Bragato – Ilustre Deputado,
concordamos com V. Exª sobre a contribuição da
categoria dos fiscais no processo de aumento da
receita pública. É claro que foi preciso fechar os ralos
e administrar bem como disse o Secretário José
Teófilo. Ou seja, gastar quando se tem dinheiro é
uma questão de princípio, não temos que discutir.

O reequilíbrio das contas fazemos um
parêntese aqui, também contou com o apoio do
Governo Federal, com os quatrocentos milhões de
dólares no primeiro ano do Sr. Governador Paulo
Hartung. Agora, uma receita que triplica, se não nos
falha a memória, de 2002 para cá, cem por cento de
aumento, é o maior aumento de todos os Estados do
País.

Dizem os trabalhadores em greve do
CEFETES: “O Estado é um ente abstrato. O que dá
concretude ao Estado são os servidores públicos” Se
os servidores do Fisco não arregaçassem as mangas,
essa receita não aumentaria nesse nível.

Parece que a discussão do plano de cargos e
carreira do Fisco está muito morosa. Já realizaram
duas greves, decretadas ilegais; duas liminares devem
ter voltado ontem ou sexta-feira, porque teve uma
outra liminar. Esperamos por esse plano desde o
primeiro semestre. Falta um mês e meio para o
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recesso e esperamos que o Fisco não passe o Natal
sem o seu plano.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr.ª
Deputada Brice Bragato, esta é a nossa expectativa.
Por uma questão de justiça, falamos dos funcionários
do Fisco, que é uma categoria que tem contribuído
muito com a recuperação financeira do Estado do
Espírito Santo.

A categoria esteve reunida, ontem, com o
Presidente da Assembléia Legislativa, Sr. Deputado
César Colnago, e pediu apoio para, o mais rápido
possível, definirmos sobre o projeto de plano de
carreira dessa categoria tão importante, que tem
contribuído para a recuperação financeira do Estado
do Espírito Santo. Acreditamos que o Presidente, Sr.
Deputado César Colnago, já tenha feito uma
intervenção junto aos Secretários que estão tocando
esse projeto.

Temos colocado o assunto para o Sr.
Governador Paulo Hartung e o Secretário de Estado
da Fazenda, Sr. José Teófilo Oliveira. Esperamos que
haja reciprocidade, porque o Estado do Espírito Santo
não pode deixar de valorizar seus funcionários
públicos. É uma nova ordem em relação a esse
seguimento que compõe o funcionalismo público.
(Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Tasso de Andrade. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Claudio
Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs Deputadas, assomamos a esta tribuna para fazer
um pinga-fogo sobre diversos temas. É assim que os
congressistas falam de diversos temas em pouco
tempo.

Inicialmente, queremos comentar a respeito
da Comemoração à Vida, ontem, dia 31, Dia da
Reforma, especialmente comemorado pelos luteranos
no Brasil, em lembrança à Reforma Protestante, que
ocorreu pelos idos de 1916 e 1917.

Como no Estado do Espírito Santo temos
cerca de vinte municípios com descendentes alemães
ou pomeranos, essa é uma comemoração no interior
do Estado, inclusive, com feriado em várias cidades.

Nos últimos dias aconteceu o II Circuito da
Cultura Alemã Pomerana, nos Municípios de Santa
Maria de Jetibá, Marechal Floriano, Pancas, Afonso
Claudio e Vila Pavão, com atividades culturais,
comemorações, mostras de artesanatos e mostras
musicais, entre outras atividades, com grande sucesso
pela segunda vez.

Parabenizamos a Colônia Alemã e Pomerana
por esse Segundo Circuito da Cultura Alemã
Pomerana. É uma realização das Prefeituras de Santa
Maria de Jetibá, Marechal Floriano, Pancas, Afonso

Claudio e Vila Pavão; a organização é da Associação
da Cultura Alemã no Espírito Santo – ACAES.

Congratulamo-nos com a Prefeitura de
Vitória que, no final da semana passada, lançou o seu
Projeto Habitar Vitória - Programa Habitacional para
o Município de Vitória - que está organizado em
cinco projetos.

O primeiro é o Programa Habitar Vitória,
moradia digna para a população de baixa renda do
município. Ele vai detalhado no Projeto Moradia, a
Casa Própria Além dos Sonhos, voltado para famílias
com renda de até cinco salários mínimos, visando a
construção de conjuntos habitacionais e unidades
habitacionais isoladas, além da reforma e ampliação
com aquisição de material de construção para
reforma, conclusão ou ampliação de moradias, ou
adequações das instalações das residências.

O segundo projeto é o Vitória de Todas as
Cores, conhecido como Cidade Sol ou Ilha do Mel.
Vitória pretende, com este projeto, colorir ainda mais
esta paisagem estimulando e promovendo melhorias
nas condições de habitação, além de oferecer os
serviços de reforma das residências de bairros
populares; são sete bairros: Ilha das Caieiras, Jesus
de Nazareth, Monte Belo, Santa Helena, Morro São
José, Morro do Romão e Ilha do Príncipe.

Também há o projeto Terreno Legal, que visa
a regularização fundiária dos terrenos, a contemplar
inicialmente os bairros Nova Palestina e Maria Ortiz.
Ainda, o projeto Morar no Centro, Reviver Vitória
Todos os Dias; a prefeitura resgatará o valor histórico
do centro da cidade com o projeto Morar no Centro,
onde edifícios desocupados ou sub-utilizados serão
reformados ou reabilitados para uso residencial,
contando os futuros moradores com toda a infra-
estrutura de água, coleta de lixo, equipamentos de
saúde, ensino e lazer, que já existem no centro de
Vitória, garantindo assim qualidade de vida. Área de
atuação: Centro, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila
Rubim e Ilha do Príncipe; parcialmente, serão
atingidos os bairros: Forte São João, Morro do
Romão e Morro do Cruzamento.

O Prefeito João Coser está de parabéns. O
início deste programa Habitar Vitória, inclusive com
assinaturas de escrituras que regularizam os terrenos
em vários bairros, foi uma cerimônia concorrida que
contou com a presença do representante do
Ministério das Cidades e um número grande,
representativo, de autoridades e lideranças populares
do Município de Vitória.

No dia de ontem aconteceu, pela primeira vez
na história da cidade de Vitória, a Primeira
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência - após vinte e cinco anos de luta das
pessoas com deficiência em nosso Estado - em
preparação à Conferência Estadual, que ocorrerá em
março, e à Conferência Nacional, que ocorrerá em
maio.

Cada secretaria apresentou os seus projetos
para garantir acessibilidade às pessoas com
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deficiência e, no horário da tarde, a Conferência
apresentou propostas bem concretas para diversos
temas, por exemplo: saúde, educação, cultura,
esporte, lazer, trabalho, cidadania, transporte,
trânsito, acessibilidade arquitetônica e urbanística,
informação e comunicação.

Depois de vinte e cinco anos de luta as
pessoas com deficiência estão interferindo
diretamente na formulação de política públicas
voltadas para essa área. Já havia um conselho
municipal; agora, a Conferência tem uma amplitude
maior. E, em nível nacional, é a primeira vez que o
Governo Federal convoca uma conferência na área
das pessoas com deficiência. Com certeza, com essa
participação direta das entidades, do movimento
social, das pessoas com deficiência, de todas as áreas
de deficiência, novas políticas públicas virão. Leis,
temos muito boas no Brasil, tanto em nível federal
quanto estadual e municipal. O que necessitamos são
programas e projetos que cheguem até essas pessoas,
que são estimadas pela ONU em dez por cento da
população. No último censo brasileiro foram
definidas como mais de dez por cento da população
brasileira.

Em breve, Vitória deverá com o apoio do
Governo do Estado, inaugurar o Centro de Referência
Especializada da Assistência Social, no Bairro de
Goiabeiras, que poderá ser um pólo aglutinador das
diversas entidades de pessoas com deficiência e
poderá polarizar um movimento de inclusão social no
Município de Vitória, na linha do empoderamento
das pessoas com deficiências, isto é, na linha de
trazer auto estima para essas pessoas, levando-as à
construção da cidadania por meio de programas de
capacitação, de reabilitação comunitária, entre outras
atividades que deverão acontecer.

Com certeza, isso contribuirá para a
preparação da Campanha da Fraternidade no ano que
vem, que terá como tema: Fraternidade e Pessoas
com Deficiência. Um momento muito rico de debate
e de ações concretas nas comunidades do Brasil
inteiro, em vista da inclusão de milhões de pessoas
com deficiência espalhadas por este País. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Tendo S.Exª declinado, concedo-a ao
Sr. Deputado Jurandy Loureiro.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Sr.
Presidente, declino.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Tendo S.Exª declinado, concedo-a a
Sra. Deputada Sueli Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, funcionários da Casa e da imprensa,
todos que nos assistem pela TV Assembléia, boa-
tarde!

Falaremos a respeito do Planejamento
Estratégico de uma cidade.

O Planejamento Estratégico define as
prioridade, é o pilar sustentável numa gestão
moderna, democratizando as ações, permitindo ações
conjuntas, fortalecendo a sociedade.

Na Serra foi assim. Preparou-se a Agenda 21,
o planejamento estratégico dos próximos vinte anos
da cidade da Serra, que representamos
orgulhosamente nesta Casa de Leis.

Falaremos a respeito dos pilares do
desenvolvimento, repercutindo uma matéria que foi
divulgada pelo jornal “A Gazeta” no dia 5 de outubro
e que destaca a Serra como o Município capixaba que
mais atraiu investimentos nos últimos dez anos. E
ainda, aquele que estará sediando 48,6% dos
investimentos enquadrados no Programa Investe
Espírito Santo, entre 2003 e 2005.

Sempre dizemos que a Serra é um pedacinho
do Espírito Santo que deu certo.

Os números confirmam uma realidade que a
Serra já vem vivenciando ao longo dos últimos anos,
fruto de um grande esforço da sociedade local,
liderada pela administração municipal que preparou
as condições necessárias para esse salto de qualidade.

É correta, foi correta e oportuna a declaração
do Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Sr. Júlio César Bueno, nessa
matéria, quando disse que os municípios que melhor
estruturaram sua máquina pública têm muito mais
possibilidade de atrair novos negócios para o seu
território, pois tornam-se muito mais competitivos
para tanto.

Não foi por acaso que Linhares se destaca em
segundo lugar, nessa mesma matéria, como o
município que mais atraiu investimentos. São
exatamente essas duas administrações, enfatizadas
nessa matéria, que tiveram altos índices de aprovação
popular nos últimos oito anos, administradas em dois
mandatos consecutivos por prefeito reeleitos. E aqui
destacamos a reeleição do Sr. Sérgio Vidigal, ex-
Prefeito da Serra, com oitenta e seis por cento dos
votos válidos da cidade; fazendo o seu sucessor com
quase setenta por cento de aprovação popular. E
mais, saindo do seu segundo mandato com noventa e
quatro por cento de aprovação popular. Isso é muito
grande! Um gestor que realmente prima pela
transparência, pela ética, e que realmente coloca o
seu município, como foi a questão do Município da
Serra, nos trilhos, no caminho certo.
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Tem sido consenso entre os analistas de
investimentos, que tão mais importante do que os
atrativos locacionais de logísticas e incentivos locais
é a variável, denominada de ambiente local, que
inclui questões relativas a organização e a seriedade
da administração municipal; a capacidade de
investimento do município; a transparência e a
responsabilidade nas relações entre o Poder Público e
o Setor Empresarial.

Com relação a importância do planejamento
estratégico de uma cidade, foi assim que aconteceu
na administração do ex-Prefeito Sérgio Vidigal, ou
seja, convocou-se toda sociedade civil e organizada,
através dos movimentos sociais, para que fosse
discutido um novo modelo de gestão. Mas nenhum
expert foi convidado para discutir esse novo modelo
de gestão, ou seja, foi a população que participou
maciçamente dessa Agenda 21, traçando seus
objetivos e suas metas para os próximos vinte anos.

A Serra vem construindo esse ambiente
desde 1997, quando foi implantado o Orçamento
Participativo, dando voz à população, priorizando a
sociedade e os movimentos sociais que escolheram
onde seriam investidos os recursos daquela cidade.

A administração teve um papel fundamental,
porque reorganizou as finanças públicas, cortou os
gastos desnecessários, empreendeu um amplo esforço
de aumento de receitas e saiu de uma capacidade de
investimentos de três por cento da receita para vinte e
dois por cento, em 2004, correspondente a mais de
cinqüenta milhões de reais por ano.

Esse trabalho tem tido continuidade nesta
nova administração, do Sr. Prefeito Audifax
Barcelos. A sociedade reconheceu que esta
administração está no caminho certo, dando
prosseguimento a todos os avanços implantados
naquela cidade.

Ao construir um sólido equilíbrio financeiro,
a Serra pode investir na ampliação e melhoria dos
serviços públicos, como a educação, que tem o menor
índice de evasão escolar e de repetência. Na saúde,
tem o menor índice de mortalidade infantil da Grande
Vitória, além de implantar um amplo programa de
investimentos em infra-estrutura, que inclui desde
pavimentação de vias em bairros, mais de quinhentos
quilômetros de asfalto e saneamento básico.

O saneamento básico da Serra é o maior;
setenta por cento. Foi deixado mais vinte por cento,
para que o Sr. Prefeito Audifax Barcelos totalizasse
noventa por cento de saneamento básico. O maior
índice do Estado do Espírito Santo e um dos maiores
de todo o Brasil.

Implantou melhorias na rede logística do
município, com a eliminação de gargalos do sistema
viário, possibilitando atração de novas empresas e
indústrias.

Esse é um trabalho fruto de seriedade, de
competência e de capacidade de liderança.
Esperamos que esse exemplo sirva de modelo para
outras cidades do nosso Estado.

Era o que gostaríamos de falar sobre a cidade
da Serra. Muito obrigada. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Cabo Elson.

O SR. CABO ELSON - (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente; Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas; população que nos assiste pela TV
Assembléia e das galerias da Casa, ouvíamos
atentamente o discurso da Srª Deputada Sueli
Vidigal, falando a respeito da administração do nosso
líder Sérgio Vidigal, que ao longo da sua gestão no
Município de Serra demonstrou capacidade de
administrar com seriedade e competência. Hoje esse
cidadão é, indiscutivelmente, uma das maiores
lideranças políticas deste Estado, homem
reconhecido pela competência, pelo brilhantismo e
acima de tudo pela seriedade que tem com as coisas
públicas.

No dia 21 de maio de 2004, protocolamos
uma indicação legislativa de nossa autoria destinada
ao Governo do Estado com a seguinte solicitação:
“Criação de uma linha de crédito especial em
parceria com o banco do Estado e com a iniciativa
pública ou privada, com o objetivo de incentivar a
abertura de pequenos negócios”.

Para nossa felicidade, no último domingo
vimos publicado no conceituado jornal “A Tribuna”
uma matéria com o título “Créditos para pequenos
negócios”. Ficamos feliz, porque mais uma vez o
Governo do Estado acata uma indicação legislativa
de nossa autoria, mostrando assim a importância do
nosso mandato, das nossas idéias, dos nossos projetos
para melhorar a vida do povo capixaba.

Quando elaboramos essa indicação
legislativa autorizando o governo a criar crédito
especial para pequenos agricultores, pessoas físicas e
jurídicas, pensamos que assim estaríamos dando a
nossa parcela de contribuição para geração de
emprego e renda no Estado do Espírito Santo, tendo
em vista que hoje o desemprego é considerado o
“bicho-papão” não somente para a população
brasileira, mas de maneira especial para os capixabas.

Hoje, Sr. Deputado Cláudio Thiago, o
governo, mesmo usando outro nome, acatou nossa
indicação, mas o objetivo é o mesmo. A proposta do
governo vem com o título de “Nosso Crédito”, e com
certeza socorrerá e ajudará pequenos empreendedores
a montar seus negócios, e de certa forma gerar
empregos.

Como exemplo citamos um vendedor de
churrasco que fica nas esquinas das ruas. Embora não
pareça, ele consegue gerar empregos direto e
indireto, bem como renda, porque o dono desse
carrinho precisa comprar carne, gás, farinha, pimenta,
palito, gerando dessa forma renda e empregos.

Não queríamos deixar esse fato passar em
branco, razão do nosso registro.
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Agradecemos ao Sr. Governador Paulo
Hartung por acatar mais esta proposta de nossa
autoria. Sentimo-nos feliz e prestigiado quando o
Governo do Estado acata uma idéia que nasceu da
nossa equipe de trabalho, diga-se de passagem muito
boa, assessores sempre voltados para o social. Se a
população analisar a qualidade dos nossos projetos,
verão que eles não são voltados tão-somente para a
segurança pública e sim para a ação social, porque
entendemos que não existe política de segurança
pública a contento sem política social.

A política social é a forma primária de
combate a todo tipo de violência. Por isso o
Deputado Cabo Elson, juntamente com sua equipe de
gabinete, trabalha nessa linha, criando projetos no
campo social para dar oportunidade a essa parcela da
sociedade menos afortunada, um povo criativo,
honesto, que não quer esmola mas apenas
oportunidade para crescer e exercitar seu poder de
criatividade.

O Sr. Cláudio Thiago – Deputado Cabo
Elson, ouvimos atentamente seu pronunciamento e
queríamos acrescentar - esse foi um dos bons projetos
do Governo, idéia que, como V.Exa. mesmo disse,
partiu de seu gabinete – que os juros são de um por
cento ao ano nos créditos constituídos, fazendo com
que centenas de milhares de trabalhadores, de
microempresários e aqueles que estão na
informalidade tenham a possibilidade de se inserirem
no mercado de trabalho.

Para terem uma idéia, até o presente
momento mais de mil e oitocentas pessoas já se
credenciaram e pegaram empréstimo no “Nosso
Crédito”. Portanto, é uma boa idéia e com certeza
atenderá uma camada da sociedade que tem
necessidade de instalar seu negócio. Dessa forma o
governo está gerando mais empregos, melhorando a
vida de milhares de pessoas .

O SR. CABO ELSON – Ficam registrados
nossos agradecimentos ao Sr. Governador Paulo
Hartung por acatar essa indicação legislativa.

Aproveitamos o ensejo para reassumir o
compromisso com a população capixaba de fazer
projetos dessa natureza como forma de contribuir
para o crescimento do nosso Estado e ajudar a
população que verdadeiramente precisa do apoio
dele. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente e Srs. Deputados;
população capixaba que nos assiste pela TV
Assembléia e TVE, boa-tarde.

Faremos menção ao discurso do Sr.
Deputado Cláudio Thiago, que representa a
Liderança de Governo. Já tínhamos nos manifestado
a respeito da reorganização financeira que o Estado
do Espírito Santo atravessa, iniciada com a posse do
Governador Paulo Hartung.

Esta noite estávamos lembrando que no
pronunciamento de ontem não fizemos menção ao
Secretário da Fazenda, Sr. José Teófilo de Oliveira,
que sem dúvida alguma é o grande arquiteto desse
processo de arrecadação. A filosofia da recuperação
financeira do Estado é princípio de governo, é base
que norteia o governo.

O arquiteto desse mecanismo, dessa maneira
de fazer, gerando essa capacidade de arrecadação e
automaticamente transformando-a em benefício para
a população, sem dúvida nenhuma é o Sr. José
Teófilo de Oliveira, Secretário de Estado da Fazenda,
que, com toda calma e categoria, conseguiu implantar
esse modelo de arrecadação exemplar no Estado,
diminuindo os conflitos.

Lembramo-nos muito bem, no Governo
passado, em que pese as anormalidades financeiras
no setor de arrecadação, o processo corrupto no qual
eram envolvidos os comércios, ou por benefícios
legislativos ou por anormalidades no tratamento de
quem deveria fazer a fiscalização, recordamo-nos
muito bem que algumas pessoas nos procuravam para
falar a respeito de uma maquininha - e tinha até o
local de fabricá-la - onde os dados eram digitados
mas ela não registrava o valor da venda para que
pudesse ser feita a cobrança do imposto. As pessoas
nos procuraram, no começo de nosso mandato,
falando que não sabiam que isso acontecia. Como é
que não sabiam?

Mas as coisas foram sendo corrigidas com a
maior naturalidade, com muita tranqüilidade, e hoje
temos o Estado nessa calmaria que não é só aparente,
porque o governo cumpre o seu papel, exige que o
cidadão cumpra o dele e devolve ao cidadão as suas
necessidades, não completamente, porque isso vai ser
difícil conseguir. Não conseguiremos fazer isso logo
em nosso Estado. Basta olharmos os exemplos
nacionais. Mas estamos caminhando, e muito bem.
Tanto assim que é o Estado que mais aumentou a sua
arrecadação, praticamente duplicou a arrecadação em
dois anos e dez meses, e hoje tem condições de suprir
várias necessidades da população, que até então nem
de longe as pessoas achavam que ele conseguiria.
Temos necessidades? Temos. Mas são necessidades
que devagar, dando um passo de cada vez, estamos
conseguindo contemplar.

Também nos manifestaremos a respeito de
uma conversa que tivemos hoje com o Secretário de
Estado da Saúde, Sr. Anselmo Tose. Entre os grandes
projetos do Governo do Estado na área da saúde, está
a meta de zerar o déficit de leitos de UTI. Quando se
necessita de UTI é uma situação de risco de morte
muito grave. Temos ainda um déficit de leito muito
grande, mas o Estado vem investindo, assim como no
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programa Pró-Vida, que objetiva a diminuição da
mortalidade infantil para atingir um dígito ao final do
governo.

Para zerar o déficit de leitos de UTI adulto,
infantil e neonatal, ficou acertado que haverá a
contratação de sete leitos de UTINs, Unidade de
Tratamento Intensivo Neonatal, para abrigarem
aquelas crianças que, ou por parto prematuro, ou por
patologia maternal, ou ainda por patologia do feto
necessitam de um cuidado intensivo para
conseguirem a sobrevivência.

Hoje, fechamos um acordo em que serão
contratados sete leitos de UTINs que funcionarão no
Hospital São José, em Colatina, um hospital que tem
a estrutura toda montada.

Da reunião com o Secretário de Estado da
Saúde fizeram parte a Subsecretária, Srª Rosani
Ernestina Mageste; o Secretário de Saúde Municipal
de Colatina e ex-Secretário de Estado da Saúde, Dr.
Tadeu Marino; o diretor do Hospital São José, Dr.
Pergentino de Vasconcelos, em uma unidade
hospitalar agregada a uma escola de Medicina que
iniciou o primeiro semestre letivo neste início de
2005. Precisamos qualificar os serviços prestados
para que os alunos possam ter onde fazer seu estágio
e nesse processo de aprendizado ganhar experiência.

O Secretário de Estado de Saúde mandou
preparar o contrato nos termos ajustados, para que
num prazo muito curto, até o dia 18 de novembro
possivelmente, possamos inaugurar em Colatina, com
a presença do Sr. Governador do Estado, os dois
prontos-socorros do Hospital Sílvio Avidos, que já
estão prontos, com todo o mobiliário. Houve um
atraso na inauguração.

Estamos falando de um outro benefício que a
população do norte e noroeste do Estado terá, que é a
inauguração do pronto-socorro infantil e adulto do
Hospital Sílvio Avidos, que já está do pronto, mas
ainda não foi inaugurado porque faltava o mobiliário,
que chegou semana passada.

Estamos agora só fechando a agenda para
inaugurarmos esse pronto-socorro com a presença do
Sr. Governador, levando esse benefício para a
população da nossa região.

Ao mesmo tempo, houve um compromisso
do Dr. Tadeu Marino, Secretário Municipal de Saúde,
de subsidiar a maternidade do Hospital São José e
transformá-la numa maternidade que atenda à
gestação de alto risco de toda a nossa região. Dessa
forma, quando tivermos uma mãe ainda na fase de
gestação com patologias que necessitem de
internação hospitalar, ela terá toda atenção e poderá
contar com a UTIN ao lado, no mesmo hospital,
complementando o projeto Pró-Vida que o Governo
do Estado definiu como meta, assim como zerar o
déficit de leitos de UTI infantil, neonatal e adulto.

Também hoje o Secretário de Estado da
Saúde confirmou a reserva financeira para terminar a
reforma no Hospital Sílvio Avidos, que inclui o
pronto-socorro, um novo centro cirúrgico e a criação

de uma UTI com dez leitos para atender aos adultos.
Hoje, só temos quatro leitos na região noroeste toda.
A população chega a quinhentas mil pessoas e temos
apenas quatro leitos de UTI adulto.

Nos próximos doze meses, com um
cronograma a ser definido - o Secretário de Estado da
Educação, Sr. Lelo Coimbra, ficou de passar hoje o
cronograma, mas não foi possível porque não
encontramos o Subsecretário de Administração - para
Colatina está prevista a construção de uma nova
escola no bairro Ayrton Senna, que tem uma
população de risco social altíssimo, uma escola de
arquitetura muito bonita, no valor de dois milhões e
quinhentos mil reais; a transformação da Escola
Conde de Linhares, uma escola tradicionalíssima de
Colatina, em escola profissionalizante no mesmo
modelo do Vasco Coutinho, com um montante de
aporte de verbas em torno de três milhões de reais;
uma reforma na mais antiga escola do município, a
Escola Aristides Freire, que funciona no centro da
cidade, ao lado da Câmara Municipal, no valor de
seiscentos e cinqüenta mil reais na parte interna, já
que a fachada foi toda restaurada no seu modelo
original. A escola está linda, mas será feita uma
aplicação de seiscentos e cinqüenta mil reais para a
cobertura da quadra e das instalações internas só para
acolher o lazer dos alunos. Além disso, mais uma
verba em torno de seiscentos e cinqüenta mil reais
para cobertura de quadras, principalmente no interior
do município. A cobertura dessas quadras são
necessárias para que a comunidade possa ter
atividades de lazer e cultura.

Então, são exemplos de como o aumento da
arrecadação está se refletindo em benfeitorias,
através de obras, principalmente nas demandas
básicas da população: saúde e educação. Esse
governo realmente está transformando sua
capacidade de arrecadação e realizando obras para
nosso população. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (EDSON
VARGAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Graciano Espíndula. (Pausa)

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

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, público que nos acompanha nesta
tarde através da TV Assembléia.

Da tribuna desta Casa, queremos repercutir a
crise propagada pelo jornal A Gazeta, pela Imprensa,
pelos jornais do Estado do Espírito Santo, acerca da
conclusão dos dados da Receita Federal neste Estado
que, comprovadamente, apurou o desvio de 26,7
milhões de reais no esquema das associações de
moradores do Estado do Espírito Santo. Esse dinheiro
foi, muitas vezes, usado das entidades, várias delas
sérias, mas que não receberam. Agora, está sendo
investigado o montante que chegou nas contas de
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alguns dos Srs. Deputados e ex-deputados desta
Casa, enfim, cinco deles arrolados nesse processo,
nessas investigações feitas e concluídas pela Receita
Federal.

Ontem, instalamos os trabalhos da
Corregedoria desta Casa através de uma
representação feita pelo Partido dos Trabalhadores,
pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido
Democrata Trabalhista e também pelo PSol, partido
da Sra. Deputada Brice Bragato. Apresentamos as
representações exigindo que a Corregedoria fosse
instalada e investigasse os fatos ora apresentados pela
Receita Federal e denunciados através da Imprensa
que, gradativamente, tem apresentado outros fatos e
elementos que compravam ainda mais o
envolvimento de várias pessoas e de alguns
deputados desta Casa.

No desenrolar desta crise, faremos uma
reflexão a partir de uma matéria publicada hoje, no
jornal A Gazeta, do então Secretário de Governo,
Chefe da Casa Civil, Sr. Sérgio Aboudib, que é o
Presidente do PFL e tem três deputados
representantes nesta Casa, denunciados nesse
esquema.

O referido Presidente do PFL, Secretário do
Governo, faz a seguinte declaração: “Esses deputados
se elegeram com o voto popular e isso tem que ser
respeitado. O governo trabalha com a Assembléia
que tem. Todos estão votando os projetos do governo
sem propina e com responsabilidade.”

Faremos duas reflexões, a partir da fala do
Presidente do PFL e Secretário de Estado do Governo
Paulo Hartung, que diz que: “esses deputados se
elegeram com o voto popular.” De fato, o voto é do
povo mas os métodos hoje estão sendo questionados
pelas comprovações que fazem através da Receita
Federal.

Há evidências muito claras de que esses
votos não foram tão livres, tão populares quanto se
discute. A forma de se chegar a esta Casa,
provavelmente se deu por esse mecanismo, por esse
meio, usando os recursos públicos que deveriam ser
investidos não em escolas particulares mas em
escolas públicas, no sistema de saúde, no sistema de
segurança do Estado do Espírito Santo.

Lamentavelmente esses 26,7 milhões, com
exceção dos outros valores que estão sendo
investigados, que já foram entregues documentos por
parte da direção atual e passada da Assembléia
Legislativa, certamente esse valor deve chegar a
sessenta milhões de reais. Isso significa um rombo
muito grande da implementação de políticas públicas
no passado e que tem grandes repercussões nos dias
atuais.

Os métodos utilizados no passado foram
esses: os cheques saíam desta Casa, entravam nas
associações e muitas vezes voltavam para outras
contas. Hoje essa situação não muda muito porque
não tem dinheiro envolvido. Mas há fortes evidências
da existência de ingerência e interferência dos Srs.

Deputados, de forma permitida pelo Governo Paulo
Hartung, que estão demonstrando claramente que
também os métodos para fazer exercício de mandato
neste Parlamento e angariar votos para as eleições de
2006 também estão sendo influenciados dessa forma.

Citaremos e mostraremos alguns documentos
que confirmam isso. Depoimento colhido do
Presidente da Câmara Municipal de Alegre, numa
audiência pública realizada naquele município no dia
24 de junho, onde o então Presidente, o Vereador
Elion Vargas Teixeira diz que recebeu uma ligação
do Secretário Lelo Coimbra, o vice-Governador, que
diz o seguinte: “Djalma, qualquer reivindicação sua
está condicionada ao resultado da Assembléia
Legislativa, à composição da Mesa”.

Continua reclamando o Presidente da Câmara
Municipal: “Pedimos que deixem o prefeito Djalma
dar sua cara, que nós pudéssemos pelo menos indicar
o gerenciamento das escolas. O nosso prefeito não
tem direito de indicar um cargo sequer nas escolas,
não pode, não está conseguindo, embora seja o
representante maior do município. Estamos pedindo
deputados, que deixem o prefeito atuar na educação
no seu município porque há ingerência. Quem indica
aqui ainda quem vai para as escolas, são deputados
...”

Esse é um fato que queríamos colocar. O
outro fato já denunciamos desta tribuna , onde um
diretor de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim
usa o número do ofício do hospital para comunicar ao
então Sr. Deputado José Tasso de Andrade que está
fechando acordos políticos, publicado no jornal A
Gazeta, que foi fruto de duas ações que apresentamos
no Ministério Público , no Tribunal de Justiça e que
estamos acompanhando.

Temos informações de que o Diretor da
Ciretran de Guaçuí é irmão da Sr.ª Deputada Fátima
Couzi e gostaríamos que S.Ex.ª confirmasse.
Também há evidências claras de que o Diretor da
Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Wilson
Dilen, é indicação do Sr. Deputado José Tasso de
Andrade.

A Sr.ª Fátima Couzi – Confirmo que o
nosso irmão é realmente Diretor da Ciretran de
Guaçuí, sendo uma pessoa extremamente íntegra.
Como íntegro é o irmão do Sr. Deputado Claudio
Vereza, que hoje está no Ibama. Muito obrigada.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Muito
bem Sr.ª Deputada, evidenciamos esses fatos porque
entendemos ser importantes . Em muitas incursões
que temos feito por vários locais do interior do
Estado observamos pessoas reclamando disso, não
temos como comprovar, mas a indicação e
nomeações de cargos de serventes e merendeiras nas
escolas públicas do Estado do Espírito Santo sempre
passam por indicação de algum dos Srs. Deputados.
Essa é a reclamação que as pessoas têm feito e
dizem: “Deputado, ajuda-me a ser indicado para um
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emprego numa escola, eu preciso, o meu filho
precisa.” Mas logo deixamos claro que não nos
submetemos a esse tipo de comportamento.

O Sr. Claudio Vereza – Sr. Deputado Carlos
Casteglione, deixaremos claro que o meu irmão, Sr.
Ricardo Vereza, é Gerente Executivo do Ibama por
indicação do Partido dos Trabalhadores do Estado do
Espírito Santo . Em reuniões de sua Direção
Executiva Estadual, coletivamente e inclusive com a
participação da Sr.ª Deputada Brice Bragato à época,
fez as indicações não somente do PT, mas corroborou
indicações de outros partidos da base aliada do
Governo Federal para os diversos cargos existentes
no Estado do Espírito Santo que pertencem ao
Governo Federal. Não foi indicação do Deputado
Claudio Vereza, de forma nenhuma, pois não fizemos
indicação para cargos do Governo Federal.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sem
contar que o companheiro Ricardo Vereza é um
engenheiro que tem experiência na área ambiental e
tem todas as condições de assumir aquele Órgão.

Srs. Deputados, o que estamos discutindo é
que os métodos não são mais por dinheiro. Uma
discussão que fazemos permanentemente da tribuna
desta Assembléia Legislativa é que precisamos de
realizar concursos públicos e acabar com o
favorecimento de alguns órgãos do Governo do
Estado do Espírito Santo que, certamente e
comprovadamente, estão aqui colocados. Há vários
outros casos que temos observado ao longo das
nossas andanças pelo interior do Estado de pessoas
que reclamam que não têm, de forma paritária,
oportunidades de estarem ingressando em serviço
público. Por isso mais uma vez apelamos para que o
Governo do Estado realize concurso público, pare de
enviar para esta Casa projetos que criam cargos
comissionados e que nos dê a possibilidade de
organizar a administração pública do Estado do
Espírito Santo para, enfim, conseguirmos
restabelecer daqui as condições de que o Estado do
Espírito Santo tanto precisa para que seja
administrado de forma técnica, correta e isenta para
oferecer serviços públicos de qualidade.

Sr. Presidente, essa prática, essa forma que
estamos observando e que foi denunciada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Alegre, praticada
pelo diretor do hospital, a nomeação de cargos na
Ciretran dos órgãos do Governo do Estado por
indicação dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas
não ajudam em nada o desenvolvimento da boa
política do Estado do Espírito Santo. De fato, não
tem dinheiro, não tem cheque. Mas sem dúvida
nenhuma o mecanismo ainda continua em vigor
através desses benefícios, dessas possibilidades e
desses favorecimentos para que a base de Governo
possa funcionar e votar as matérias nesta augusta
Casa de Leis. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (DÉLIO
IGLESIAS) - Concedo a palavra à Srª Deputada
Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, imprensa presente e funcionários desta
Casa, antes de começarmos o nosso discurso, vamos
conceder um aparte ao ilustre Deputado Marcelo
Santos.

O Sr. Marcelo Santos – Obrigado, Sra.
Deputada Luzia Toledo, por me conceder este aparte.
Quero registrar a matéria divulgada hoje pelo jornal
A Gazeta, que diz:

“EMPRESA INVESTE PARA
EXPORTAR DUAS VEZES MAIS
AÇÚCAR

A Multilift vai gastar R$ 3 milhões
na ampliação da área do terminal de
Cariacica

A Empresa que opera os embarques
de açúcar no Porto de Vitória está
investindo R$ 3 milhões para ampliar
a área do terminal retroportuário,
em Cariacica e elevar para 300 mil
toneladas /ano a movimentação de
açúcar na primeira etapa das obras”

Parabenizamos e agradecemos à citada
empresa. em nome de toda a população de Cariacica.
O que queremos que chegue para o Município de
Cariacica é tudo o que vem somar forças, trazer e
gerar emprego, renda e desenvolvimento.

Gostaria também de ler o que foi divulgado
nos jornais A Gazeta e A Tribuna sobre a empresa
Casarella.

Diz a matéria:

“FATO CONCRETO

Nesta quinta-feira, 3 de novembro,
estará nascendo uma empresa
genuinamente capixaba tendo como
lema “Avançar fronteiras sem
esquecer nossas raízes...!’’
Inaugurando dez lojas, sendo seis
ainda neste ano e quatro em 2006, a
primeira em Campo Grande-
Cariacica, no dia 3 de novembro de
2005”

.
Parabenizamos o Governo do Estado que tem

demonstrado o desejo de pôr fim, através de ações
concretas, à injustiça social sempre praticada por
outros governos no Município de Cariacica.
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Agradecemos, em nome da população de
Cariacica que totaliza mais de trezentos e trinta mil
habitantes, à Sra. Deputada Luzia Toledo por
conceder-nos este aparte para podermos louvar e
parabenizar essas empresas. Também agradecemos
ao Governo do Estado que tem dado todas as
condições para que as mesmas cresçam e gerem
emprego e renda para a nossa gente.

A SRA. LUZIA TOLEDO – Parabenizamos
o Sr. Deputado Marcelo Santos e também aos
munícipes de Cariacica porque é mais uma ação
concreta e com avanço para que a sociedade
cariaciquense continue com sua dignidade preservada
com trabalho e renda. O mais importante quando se
implanta uma empresa num município é a geração -
nem falamos mais emprego - de trabalho porque é
muito bom o cidadão e a cidadã acordarem pela
manhã e terem um lugar para trabalhar. Portanto,
mais uma vez parabenizamos V.Exa. que é a “cara”
de Cariacica e Cariacica é a cara de V.Exa. pela
implantação dessas duas empresas tão importantes e,
sem dúvida alguma, também ao Governo do Estado.

O Sr. Deputado Claudio Vereza. disse que
faria um ping-pong desta tribuna. Gostamos da
expressão e também faremos hoje um pouco de ping
pong. Começamos elogiando os nossos companheiros
Deputados e Deputadas porque esta sessão até agora
está mostrando um Estado com vigor e com ações
sérias em todo o Espírito Santo. É muito importante
uma agenda positiva num momento de crise em que
atravessa o País e o nosso Estado também.

Assomamos a esta tribuna para falar que
fizemos neste final de semana uma viagem para
Mantenópolis, que fica ao norte do Estado do
Espírito Santo, acompanhada da nossa assessora, Sra.
Zulirman Carla de Sales e visitamos lá o Centro da
Pastoral Paroquial Dom Aldo Gerna.
Cumprimentamos o nosso Frei Onório José Siqueira
e queremos dividir com o povo de Mantenópolis e
com os municípios próximos uma ação concreta, de
respeito e cidadã não só do Frei Onório José de
Siqueira, mas também das pessoas que com ele têm
trabalhado. Ficamos muito impressionada porque ele
fez a inauguração do Centro Dom Aldo Gerna, que
tem uma dimensão que não conhecemos no Estado
do Espírito Santo. E olhem que fazemos um trabalho
social há muitos anos! Mas não conhecemos no
Espírito Santo uma obra social - embora seja da
Igreja Católica - que atenda absolutamente toda a
população. Ficamos tão impressionada com essa obra
que foi feita às expensas do povo, ou seja, não tem
dinheiro público naquela construção. Dizemos
principalmente aos telespectadores que acompanham
esta sessão que é muito bom sentirmos a presença do
povo, dos cidadãos deste Estado num trabalho sério,
com resposta, que tenha a “mão do povo”, um
trabalho coletivo, como vimos nesse final de semana.
Ele atende toda a comunidade, pertence à Igreja

Católica, mas, dentro do atendimento, não tem
nenhuma religião; tem o povo de Mantenópoles.

Construído com o trabalho daquela
comunidade, ele fez um auditório para uso de toda
comunidade, esse auditório tem duzentas cadeiras
doadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
Parabéns, Sr. Paulo Hartung por isso.

Neste Centro tem todo tipo de prestação de
serviço. Tem um “Projeto Viva Feliz”, que presta
serviços não só psicológico e médico, mas serve
refeições completas todos os dias para crianças de
rua.

Hoje esse centro está atendendo cinqüenta
pessoas. O Frei Honório José de Siqueira faz a
diferença no Norte do Estado e no Estado do Espírito
Santo, no Espírito Santo e seguramente no Brasil
porque é um trabalho sem olhar a quem, é um
trabalho que vem da alma, que vem do coração e
feito com a ajuda de todos.

As entidades que ajudam o Frei Honório José
de Siqueira estavam todas lá, altamente
representativas; vinte e uma associações utilizam o
Centro da Pastoral que tem o nome do nosso “Dom
Aldo Gerna”.

Parabéns! Enviamos nossos votos de
congratulações à comunidade de Mantenópoles.
Voltamos de lá impressionadas com o trabalho, com
a resposta, com o amor daquele povo pelo Frei
Honório José Siqueira, porque faz um trabalho sério,
comprometido e fantástico. Um trabalho sem olhar a
quem e; é isso que precisamos fazer.

Ouvimos muita gente falando assim: “Eu fui
à Igreja pela manhã; eu fui à Igreja à noite; eu
comunguei; eu faço e acontece”. O verdadeiro cristão
é esse que ajuda o próximo de forma verdadeira. A
religião está muito próxima de um cidadão que
exerce essa magnitude que é o respeito ao cidadão, de
dar condições a esse cidadão de ser tornar uma figura
maior, uma figura respeitada na sua coletividade.

Como disse há pouco, falaremos do Sr.
Itamar Gurgel, a quem consideramos “O Embaixador
do Turismo no nosso Estado”; o parabenizamos por
mais uma ação no Turismo do Estado do Espírito
Santo. O Sr. Itamar Gurgel não é capixaba, mas
promove nosso Estado através dos Municípios de
Domingos Martins e Marechal Floriano. Mais uma
vez, ficaremos gratos a esse jornalista que não mede
esforços para mostrar um Espírito Santo vigoroso,
com suas potencialidades, e, que hoje desperta para o
turismo. Um trabalho que iniciamos quando
Secretária de Estado do Turismo, no Governo
passado.

O Sr. Itamar Gurgel nos dias cinco, seis, e
sete estará em Vitória, trazendo os Prefeitos de
Canela e Gramado para tornar as cidade de
Domingos Martins e Marechal Floriano irmãs de
Gramado e Canela.

Os meus cumprimentos aos prefeitos de
Domingos Martins e Marechal Floriano, assim como
aos respectivos secretários de turismo que
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entenderam que essa ação é propositiva, é um
intercâmbio cultural com alguém que já é notícia no
Brasil e fora dele, como é o caso de Domingos
Martins, Gramado e Canela, que hoje promovem o
cinema e festivais. Assim, teremos o mesmo no
Estado do Espírito Santo através dessas duas cidades.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Findo o tempo destinado aos
Oradores Inscritos, passa-se à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

1. Votação, da Redação Final, do Projeto de Lei
Complementar nº 19/2005, de autoria do Governador
do Estado, que cria o Fundo de Combate à Pobreza e
às Desigualdades Sociais. Publicado no DPL de
29.09.2005. Parecer nº 303/2005, da Comissão de
Justiça pela aprovação da redação final.

2. Votação, adiada, com discussão encerrada, em
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar
nº 21/2005, de autoria do Governador do Estado, que
reorganiza a estrutura organizacional básica da
Superintendência de Comunicação Social, cria cargos
de provimento em comissão na autarquia vinculada à
Rádio e Televisão Espírito Santo. Publicado no DPL
de 19.10.2005. Pareceres orais e favoráveis das
Comissões de Justiça, pela constitucionalidade, de
Educação e de Finanças, ambos pela aprovação.
Quorum para votação: maioria absoluta (16 votos) –
votação nominal.

3. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 324/2005, de autoria do Governador
do Estado, alterando a Lei nº 7.564/2003 dispondo
sobre taxas devidas ao Estado em razão do exercício
regular do poder de polícia cobradas em razão da
atuação da Brigada de Incêndio do Corpo de
Bombeiros Militar. Publicado no DPL de 29.09.2005.
O projeto está na Comissão de Justiça, onde o relator
ofereceu parecer pela constitucionalidade e encontra-
se na fase de votação, estando a Deputada Brice
Bragato inscrita para encaminhamento.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, DE SEGURANÇA E DE
FINANÇAS)

4. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 325/2005, de autoria do Governador
do Estado, que autoriza a abertura de Credito
Especial no valor de R$ 845.682,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois
reais), em favor da Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos, visando a ampliação e reforma
do edifício sede do Instituto de Tecnologia da
Informação. Publicado no DPL de 29.09.2005.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

5. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 25/2005, de autoria
do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar contratação temporária de
pessoal para atender às necessidades emergenciais do
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do
Espírito Santo. Publicado no DPL de 25.10.2005.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E
DE FINANÇAS)

6. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 26/2005, de autoria
do Governador do Estado, que cria o Conselho
Estadual de Patrimônio Cultural. Publicado no DPL
de 25.10.2005. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS)

7. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 27/2005, de autoria
do Governador do Estado, que reorganiza o Conselho
Estadual de Cultura. Publicado no DPL de
25.10.2005. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS)

8. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 28/2005, de autoria
do Governador do Estado, que reorganiza o Instituto
de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo.
Publicado no DPL de 25.10.2005. (COMISSÕES
DE JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DE FINANÇAS)

9. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 29/2005, alterando o
anexo IV da Lei Complementar nº 294/2004, de
autoria do Governador do Estado, que cria cargos de
provimento efetivo no Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos. Publicado no DPL de
25.10.2005. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS)

10. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 328/2005, de autoria do Governador
do Estado, abrindo crédito especial no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em favor da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-
Estrutura e dos Transportes, para interligação viária
da Terceira Ponte com a Av. Carlos Lindenberg
(Vala Bigossi). Publicado no DPL de 27.10.2005.
(COMISSÃO DE FINANÇAS)

11. Votação adiada, com discussão encerrada, em
1º turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº
04/2005, do Deputado Euclério Sampaio e outros,
alterando a redação do § 4º do art. 66 da Constituição
Estadual, determinando o escrutínio aberto para a
votação do veto. Publicado no DPL de 14/04/2005.
Parecer nº 199/2005, da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade, publicado no DPL 10.08.2005.
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Quorum para votação: 3/5(18 votos) – votação
nominal.

12. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 195/2005,
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a
restrição do acesso de determinadas páginas da
Internet e fiscalização do e-mail do setor público.
Publicado no DPL de 16.06.2005. Parecer nº
237/2005, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL de
27.10.2005.

13. Discussão prévia, do Projeto de Resolução nº
122/2005, da Deputada Mariazinha Vellozo Lucas,
que fixa prazos para a realização de concurso público
na Assembléia Legislativa. Publicado no DPL de
11.08.2005. Parecer nº 288/2005, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
de 27.10.2005.

14. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 224/2005,
do Deputado Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das concessionárias de serviço
público de telefone, energia elétrica, gás e água,
instituições financeiras, administradoras de cartões de
crédito, de afinidade e de empresas correlatas a
fornecerem contas e/ou correspondências impressas
no Sistema Braile          . Publicado no DPL de
04.08.2005. Parecer nº 287/2005, da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL
de 27.10.2005.

15. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 226/2005,
do Deputado Paulo Foletto, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de informações em seus editais, pelas
instituições de ensino superior, sobre o
reconhecimento ou não por parte do Ministério da
Educação, dos cursos para os quais os candidatos
estarão concorrendo, quando da realização do
vestibular. Publicado no DPL de 04.08.2005. Parecer
nº 265/2005, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL de
27.10.2005.

16. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Lei nº 288/2005, do Deputado Euclério Sampaio,
instituindo a Campanha Educacional sobre
Aleitamento Materno, nas escolas de ensinos
fundamental e médio; hospitais, clínicas e
maternidades, públicas ou privadas, bem como todo e
qualquer estabelecimento ou espaço comunitário, que
estimulem o aleitamento e a doação do leite materno.
Publicado no DPL de 21.09.2005.

17. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 327/2005, de autoria do Governador do
Estado, abrindo crédito especial no valor de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em
favor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Econômico e Turismo. Publicado no DPL de
27.10.2005.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação, a Redação Final, do
Projeto de Lei Complementar nº 19/2005.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem os Srs.
Deputados Carlos Casteglione, César
Colnago, Cláudio Thiago, Claudio
Vereza, Délio Iglesias, Edson
Vargas, Euclério Sampaio, Jurandy
Loureiro, Luiz Carlos Moreira, Paulo
Foletto, Robson Vaillant, Rudinho de
Souza, Sérgio Borges, Zé Ramos e as
Sr.ªs Deputadas Brice Bragato,
Fátima Couzi, Janete de Sá, Luzia
Toledo e Sueli Vidigal. (19)

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada
Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – De forma
bem objetiva, já conversamos com S.Exª e com os
demais deputados, para que cheguemos pelo menos
ao item cinco da pauta, uma vez que o IASEES
precisa recontratar seus servidores que já estão com
os contratos vencidos.

Hoje existem duzentos e sessenta
adolescentes nas unidades de Cariacica e cinqüenta
na delegacia de Maruípe. A situação pode implodir
ou explodir no feriado e com isso nos sentirmos
responsáveis.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (DÉLIO
IGLESIAS) – Sr. Presidente, responderam à
chamada 19 (dezenove) Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Há quorum para votação.

Em votação, a Redação Final, do Projeto de
Lei Complementar nº 19/2005.

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

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Votação, adiada, com discussão
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar nº 21/2005.

Publicado no DPL do dia 19/10/2005
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A presente matéria exige votação nominal.
Convido o Sr. 1º SECRETÁRIO a proceder

a chamada dos Srs. Deputados.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis à

matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem SIM os
Srs. Cláudio Thiago, Délio Iglesias,
Edson Vargas, Janete de Sá, Jurandy
Loureiro, Luzia Toledo, Paulo
Foletto, Robson Vaillant e Sérgio
Borges; responderam NÃO os Srs.
Brice Bragato, Carlos Casteglione,
Claudio Vereza e Sueli Vidigal.

O SR. 1º SECRETÁRIO - (SÉRGIO
BORGES) - Sr. Presidente, responderam SIM nove
Srs. Deputados; responderam NÃO quatro Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Não há quorum para votação, pelo
que fica adiada.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 324/2005.

Publicado no DPL do dia 29/09/2005

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça, Srs. Deputados Paulo Foletto, Luzia
Toledo, Brice Bragato e Sueli Vidigal.

Concedo a palavra à Sr.ª Deputada Brice
Bragato, que ainda dispõe de tempo para encaminhar
a votação.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Havendo S.Ex.ª declinado, em
votação o Parecer.

Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. LUZIA TOLEDO – Com o Relator.

O SR. PAULO FOLETTO – Com o
Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Comissão de
Defesa do Consumidor, para que esta ofereça parecer
oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Convoco os
membros da Comissão de Defesa do Consumidor,
Srs. Deputados Rudinho de Souza, Zé Ramos e
Claudio Vereza.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Rudinho de Souza.

O SR. RUDINHO DE SOUZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Defesa do Consumidor, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 324/2005, de acordo
com o parecer da Comissão de Justiça. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Em discussão o
Parecer. (Pausa)

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

O SR. ZÉ RAMOS – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - A
Presidência acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por
unanimidade pela Comissão de Defesa do
Consumidor.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Comissão de
Segurança, para que esta ofereça parecer oral à
matéria.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente,
na forma regimental assumo a presidência da
Comissão de Segurança e convoco seus membros,
Srs. Deputados Zé Ramos e Sueli Vidigal.

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

nosso relato é pela aprovação do Projeto de Lei nº
324/2005, acompanhando o parecer da Comissão de
Justiça. (Muito bem!) (Pausa)

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

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com a
Relatora.

O SR. ZÉ RAMOS – Com a Relatora.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente,
a matéria foi aprovada por unanimidade pela
Comissão de Segurança.

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Sérgio
Borges, Délio Iglesias, Brice Bragato e Jurandy
Loureiro.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Relato o Projeto de Lei nº 324/2005, de

autoria do Governador do Estado, que inclui item na
tabela VIII da Lei nº 7001/2001, alterada pela Lei nº
7.564/2003, atribuindo ao Corpo de Bombeiro
Militar a fiscalização das atividades
desempenhadas por empresas atuantes na área de
prestação de serviços e bombeiro profissional
civil, assim como de empresas especializadas na
formação e treinamento de brigadas de incêndio
e de bombeiros profissionais civis, pela sua
aprovação. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO – Com o
Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei nº
324/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei nº 324/2005.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem os Srs.
Brice Bragato, Cláudio Thiago,
Claudio Vereza, Carlos Casteglione,
César Colnago, Délio Iglesias, Edson
Vargas, Gilson Gomes, Fátima
Couzi, Graciano Espíndula, Janete de
Sá, Jurandy Loureiro, Luiz Carlos
Moreira, Luzia Toledo, Paulo
Foletto, Robson Vaillant, Sérgio
Borges, Sueli Vidigal e Zé Ramos.
(19)

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Há quorum para votação.

Em votação o Projeto de Lei nº 324/2005.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

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

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente,
pela ordem! Registrar, com satisfação, a presença
nesta Casa do Superintendente Estadual de
Comunicação Social, Sr. Fernando Künsch.

E solicitar aos Deputados da base do
Governo que na próxima sessão seja votada a
reestruturação da Secretaria de Comunicação, porque
não há razão nenhuma para a obstrução do projeto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei nº 325/2005.

Publicado no DPL do dia 29/09/2005

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Sérgio
Borges, Délio Iglesias, Jurandy Loureiro e Brice
Bragato.

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

relato o Projeto de Lei nº 325/2005, de autoria do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito especial no valor de oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais, em favor
da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, visando a ampliação e reforma do edifício
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sede do Instituto de Tecnologia da Informação, pela
sua aprovação. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator.

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Projeto de Lei nº.
325/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei nº. 325/2005.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

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

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº. 25/2005.

Publicado no DPL do dia 25/10/2005

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) - Convoco os membros da Comissão
de Justiça, os Srs. Deputado Luiz Carlos Moreira,
Luzia Toledo, Paulo Foletto, Sueli Vidigal e Claudio
Vereza.

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

Projeto de Lei Complementar nº.25/2005, de autoria
do Governador do Estado, autoriza o Poder
Executivo a realizar contratação temporária de
pessoal para atender às necessidades emergenciais do
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do
Espírito Santo. Mensagem nº 217/2005.

A Comissão de Justiça é pela
constitucionalidade, legalidade e boa técnica
legislativa. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com
o Relator.

A SRA. LUZIA TOLEDO – Com o Relator.

O SR. PAULO FOLETTO - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra a Presidente da
Comissão de Cidadania, para que esta ofereça parecer
oral à matéria.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) - Convoco os membros da
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Paulo
Foletto e as Sras. Deputadas Luzia Toledo e Sueli
Vidigal.

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

diretores do IASES encontram-se de plantão na
Assembléia há mais de uma semana. Não houve
inclusive naqueles primeiros dias quorum no horário
do Expediente para que fosse votado o regime de
urgência, que foi votado ontem.

Esta matéria trata de reautorizar o Governo a
realizar contratação temporária para os servidores do
IASES, ex-ICAES, ex-IESBEM e ex-FESBEM. O
ex-Deputado Nélson Aguiar é ex-diretor da
FUNABEM, no tempo da FESBEM, onde
trabalhamos por dez anos como funcionária. O
senhor não ficou tanto tempo assim na FUNABEM.
Mas ficamos dez anos como funcionária da FESBEM
e depois do IESBEM.

Qual a urgência em votarmos a matéria hoje?
Quando encerramos a CPI da Criança e do
Adolescente existiam duzentos e trinta e seis
adolescentes entre sentenciados e provisórios em
Cariacica. Hoje existem duzentos e sessenta, mais
cinqüenta na delegacia em Maruípe.

Então, com a finalização dos contratos, surge
uma insegurança, os servidores pensam que não será
renovado, começam a pedir demissão e a situação
fica mais instável, afetando o adolescente que está
internado. Já é uma situação de barril de pólvora e
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ainda se complica. Não podemos passar de hoje para
votar essa matéria.

Na Lei Complementar nº 314, que é a que
reestruturou o Iases e foi votada em janeiro, foi
previsto que teria noventa dias para regulamentação e
cento e vinte dias para mandar um plano de carreira
para a Assembléia Legislativa.

É importante frisar que não podemos nos
acostumar com a idéia dos contratos temporários e
sim com a idéia de ter um plano de carreira e um
concurso público. O contrato temporário é por prazo
determinado. Este governo, a rigor, não faz concurso
e protela esses contratos por prazo determinado.

Segundo a direção do Iases, a
regulamentação está aprovada pelo seu Conselho;
está na PGE para ser apreciada e depois transformada
em decreto.

O Plano de Carreira foi preparado pelo Iases,
encaminhado à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração. Mandaram para reformular alguns
pontos que foram feitos e está de volta na Secretaria
de Recursos Humanos.

No mês de março, aprovamos a Lei nº 274,
que é a da contratação temporária, que vigerá por
dois anos.

Dirigimo-nos especialmente aos diretores do
Iases e também ao Governo, através do seu Líder, Sr.
Deputado Cláudio Thiago. Faz parte da conclusão da
CPI da Criança e Adolescente que o Iases realize
concurso público de seus servidores.

Relatório de CPI não é indicação, é coisa
séria. Por lei, o Governo tem um prazo de seis meses
para comunicar à Assembléia Legislativa que
andamento deu aos resultados da CPI. Uma das mais
de cem propostas da CPI da Criança e Adolescente é
a realização de concurso público para os servidores
do Iases.

A informação da Diretora Geral do Iases, a
Assistente Social Silvana Galina, do Diretor Técnico
Antônio Hadadd Tapias e do Diretor Administrativo
Benedito Voss é de que existe uma comissão interna
do Iases, com assessoria técnica da Secretaria de
Recursos Humanos, desenhando o perfil dos atuais
servidores e o perfil ideal para os trabalhadores que
serão concursados, para que isso conste do edital.

Relatamos pela aprovação do projeto no
mérito, mas recomendamos mais uma vez à Direção
do Iases e ao Governo do Estado, especialmente ao
Secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fernando
Zardini Antônio, que não se esqueçam que resultado
de CPI tem que ser levado em conta pelos órgãos
responsáveis.

Esperamos um projeto de lei, no prazo de
seis meses, a partir do recebimento do relatório da
CPI, pedindo autorização desta Assembléia
Legislativa para realização de concurso público,
porque precisamos de servidores efetivos.

O Iases, em convênio com o Governo
Federal, gastou um recurso alto, com o treinamento
de todos os seus servidores, que na sua maioria são

temporários. Eles vão embora e perdem-se os
recursos. É preciso criar continuidade, tranqüilidade,
exigir condições técnicas. O perfil é fundamental.
Precisamos ter naquele instituto e em todo o serviço
público, servidores concursados.

É como relatamos, com essas ressalvas.
(Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Srª.
Presidenta, peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - (Sem
revisão do orador) – Srª Presidente e Srs. membros
da Comissão de Cidadania, pedimos atenção para o
Projeto de Lei Complementar nº 25/2005, do
Governo do Estado, que trata de contratação de
servidores para um instituto que exerce um trabalho
importante no nosso Estado, o Iases.

Quando votamos o projeto de reestruturação,
citado pelo Srª Deputada Brice Bragato, debatemos a
necessidade de realização de concurso público dentro
da estrutura de reorganização daquele órgão.
Conforme já nos pronunciamos e continuamos
fazendo várias vezes, os cargos que chegaram a este
plenário são de contratação temporária; neste
momento a Assembléia Legislativa está aprovando a
contratação de cargos de contratação temporárias.

Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão de
Cidadania e público que nos acompanha e quer que
nós, Deputados, tenhamos responsabilidades com a
gestão pública. Deveria vir para este plenário uma
autorização para realização de concurso público para
duzentos e quarenta e três cargos, porque há bastante
tempo aprovamos a reestruturação do Iases. No
entanto, depois de seis meses, nos chega um projeto
de lei complementar, em regime de urgência, pedindo
autorização para contratação de duzentos e quarenta e
três cargos temporários.

Basta, Srs. Deputados e Srs. membros da
Comissão de Cidadania, isso não pode mais
acontecer! É lamentável aprovar contratação de
cargos temporários. O governo precisa começar a
realizar concursos para as áreas da Saúde, Educação,
Segurança Pública, enfim, todas as Secretarias que
cuidam de questões sociais deste Estado. Qual o
concurso que o governo, de fato, organizou no Estado
do Espírito Santo para contratação de servidores de
nível médio e técnico? Pelo que nos consta, à
exceção do concurso da Polícia Militar, nenhum
outro foi realizado.

Estamos no final do terceiro ano de governo
e continuamos aprovando criação de cargos
temporários. Sempre criticamos a criação de cargos
de provimento em comissão. Agora o governo pede
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autorização a esta Casa para contratação de cargos
temporários!

Estamos esperando que o governo nos envie
autorização para realização de concursos públicos
para oferecermos oportunidades iguais a todos os
cidadãos e cidadãs capixabas para que tenham acesso
ao serviço público, conforme previsto na
Constituição Federal. Fora isso, não é possível se ter
condição de dar essas autorizações.

É bom que a sociedade fique atenta ao que
vamos dizer: o governo não foi capaz de enviar a
mensagem criando concurso público. Diante da
necessidade que reconhecemos ter a contratação
desses servidores para o Iases, votaremos a favor,
somente porque entendemos que o trabalho feito por
aquele instituto, através dos seus servidores, diretores
e da Diretora Silvana Galina, que exerce um trabalho
de readaptação das crianças e adolescentes naquela
unidade e entendemos ser urgente essa contratação.

Por isso, com um desejo enorme de votarmos
contra, votaremos a favor, porque entendemos as
justificativas e a necessidade que aquele órgão tem de
que esta proposta seja aprovada.

Mais uma vez solicitamos, desta tribuna,
exercendo nosso papel de Parlamentar, que o
Governo comece a enviar para esta Casa de Leis os
pedidos de autorização para a realização de concurso
público, principalmente para as áreas sociais do
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO -
(BRICE BRAGATO) – Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

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

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com a
Relatora.

O SR. PAULO FOLETTO - Com a
Relatora.

A SRA. LUZIA TOLEDO – Com a
Relatora.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Cidadania.

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE - (EDSON
VARGAS) – Convoco os membros da Comissão de
Finanças, Srs. Deputados Délio Iglesias, Jurandy

Loureiro, Sueli Vidigal, José Tasso, Sérgio Borges e
Brice Bragato.

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

de Finanças, temos em mãos o Projeto de Lei
Complementar n.º 25/2005, de autoria do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar
contratação temporária de pessoal para atender às
necessidades emergenciais do Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo.

Aproveitamos a oportunidade para fazer
referência à presença dos Diretores Financeiro e
Técnico daquela Instituição, Srs. Benedito Voss e
Antônio Hadadd. E os parabenizamos pelo trabalho
executado no atendimento às crianças em situação de
risco social e que se encontram como infratores.

Relatamos pela aprovação da matéria, tendo
em vista a importância de fortalecermos ainda mais
esta instituição, que há muitos anos vive em situação
caótica. Agora, mais de dois anos e meio para cá,
quando o Sr. Governador Paulo Hartung assumiu o
comando do nosso Estado, ações efetivas deram
início à reestruturação daquele órgão. (Muito bem!)
(Pausa)

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

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. JOSÉ TASSO DE ANDRADE –
Com o Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei
Complementar n.º 25/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei Complementar
nº 25/2005.

A presente matéria exige votação nominal.
Convido o Sr. 1º SECRETÁRIO a proceder

à chamada dos Srs. Deputados.
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Os Srs. Deputados que forem favoráveis à
matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

Convido o Sr. 1º SECRETÁRIO a proceder
à chamada dos Srs. Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à
matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem SIM os
Srs. Carlos Casteglione, Brice
Bragato, Cláudio Thiago, Claudio
Vereza, Délio Iglesias, Edson
Vargas, Euclério Sampaio, Fátima
Couzi, Gilson Gomes, Graciano
Espíndula, Janete de Sá, José Tasso
de Andrade, Jurandy Loureiro, Luiz
Carlos Moreira, Luzia Toledo, Paulo
Foletto, Robson Vaillant, Sérgio
Borges, Sueli Vidigal e Zé Ramos.
(20)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (CLÁUDIO
THIAGO) – Responderam SIM vinte Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Em conseqüência, fica aprovado o
Projeto de Lei Complementar nº 25/2005.

À Secretaria para extração de autógrafos.

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, já discutimos anteriormente a
matéria e justificamos o nosso voto. Apesar de nossa
discordância com a questão da criação de cargos
temporários, devemos votar SIM, visto que essas
contratações são importantes para o funcionamento
do IASES.

Aproveitamos a oportunidade nesta
declaração de voto para também relatar e comunicar
aos Srs. Deputados e à população capixaba, uma vez
que ainda não tem conhecimento, tão pouco as
lideranças e produtores da cultura do Estado do
Espírito Santo, que o Governo do Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva, seguindo uma
seqüência de realização de conferências, convoca a 1ª
Conferência Nacional de Cultura do nosso País.

Numa decisão importante assinada, e aqui
“tocada” pelo Sr. Gilberto Gil, Ministro da Cultura,
essa Conferência Nacional de Cultura criará as

condições para estabelecer o Plano Nacional de
Cultura do Governo Federal.

Ontem, tivemos o conhecimento dessa
Conferência através das lideranças produtoras do
nosso Estado. Estamos questionando, pois que a essa
Conferência Nacional não foi dada a devida
publicidade pela Secretaria de Estado da Cultura do
Espírito Santo. Ela convoca também a realização das
conferências municipais, em todos os municípios ou
grupo de municípios no Estado do Espírito Santo.

Perguntamos, da tribuna desta Casa, por que
a Secretaria de Estado da Cultura não mobilizou as
lideranças da cultura do Estado do Espírito Santo, os
Prefeitos, os Vereadores, como tem sido feito com
todas as conferências? Estamos agora debatendo a
segunda Conferência Nacional de Meio Ambiente, a
Conferência Nacional de Saúde, a Conferência das
Cidades, todas elas de ampla divulgação no Estado
do Espírito Santo para todos os atores envolvidos e
militantes nas mais diversas áreas.

Estamos observando que a Conferência
Estadual de Cultura, que está marcada para o mês de
novembro, não fez a mobilização que deveria ter sido
feita nos municípios e com a militância da cultura do
Estado do Espírito Santo.

Solicitamos à Secretária de Estado da Cultura
que faça uma ampla divulgação nos meios de
comunicação, porque sem dúvida alguma o segmento
de cultura, Srª Deputada Luzia Toledo, V. Exª que
propôs a criação da Comissão Permanente de Cultura
desta Casa, tem muito a oferecer no debate, na
discussão, na produção cultural do Estado do Espírito
Santo. Temos manifestações culturais de uma vasta
gama no nosso Estado e que, certamente, não têm
conhecimento da realização da Conferência Estadual
de Cultura.

Perguntamos à Srª Deputada Luzia Toledo se
tem conhecimento da realização dessa Conferência
Nacional de Cultura, porque tivemos conhecimento
ontem e soubemos que o prazo foi prorrogado pelo
Ministério da Cultura até o dia 08 de novembro para
a realização das conferências municipais.

A Secretaria de Estado da Cultura não fez
essa mobilização. Os militantes da cultura do Estado
do Espírito Santo estão reclamando, porque não
tiveram conhecimento.

As Prefeituras Municipais também são
responsáveis pela convocação das Conferências
Municipais. A Conferência Municipal da Grande
Vitória está convocada pelo Sr. Prefeito João Cóser,
que vai realizar a conferência no Município de
Vitória. Mas queríamos que todos os municípios do
interior pudessem realizar as conferências de cultura
para contribuir com a Conferência Estadual e
também com o Plano Nacional de Cultura. (Muito
bem!)

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs Deputadas, votamos a favor do projeto, tendo
em vista a sua relevância.

Mas assomamos a esta tribuna para
comunicar que, como membro da Comissão de
Segurança desta Casa, recebemos uma
correspondência da Associação dos Investigadores da
Polícia Civil solicitando uma audiência pública,
tendo em vista as gravidades noticiadas pelos jornais
do nosso Estado sobre o caos que anda a segurança
pública do nosso Estado e as denúncias envolvendo
policiais acusados de formação de quadrilha. Isso é
muito grave.

Já há pedido de informação deste Deputado
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, que
ainda não foi respondido. E queremos responder às
associações das diversas categorias da Polícia Civil,
que na próxima audiência da Comissão de Segurança
solicitaremos uma audiência pública convocando o
Secretário de Segurança Pública, a Chefe da Polícia
Civil e o Comandante da Polícia Militar, tendo em
vista o apelo recebido hoje. (Muito bem!)

A SRA. LUZIA TOLEDO - Sr. Presidente,
peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO
THIAGO) - Concedo a palavra à Sra. Deputada
Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO - (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, o Sr. Deputado Carlos Casteglione fez
desta tribuna uma colocação perfeita. Apenas ontem
ficamos a par da conferência nacional; o Sr.
Heliomar Mazzoco, Presidente da Comissão de
Folclore, é que nos passou essa informação.

Entramos em contato com a Secretária
Neuza, para saber como foram feitos esses contatos,
que nos informou que conversou com os prefeitos.
Mas entendemos como V.Ex.ª, Sr. Deputado Carlos
Casteglione, que essa questão tem que ser discutida
na base. Assim como o Prefeito Municipal de Vitória
fará, os demais prefeitos deveriam estar fazendo em
todos os municípios, e não mandar a matéria para
esta Casa.

Parabenizamos o nosso líder do Governo, Sr.
Deputado Cláudio Thiago, que prontamente acelerou
a retirada da matéria do regime de urgência,
requerida por ele, como líder do Governo. Nós que
pedimos isso a S.Exa., com o endosso do Sr.
Deputado Claudio Vereza.

Portanto, veremos o que poderemos construir
até o dia oito deste mês. Já conversamos com a
secretária Neuza e, como amanhã é feriado, Dia de

Finados, a semana praticamente fica pela metade. E o
tempo urge. Mas, de qualquer forma, tentaremos
buscar pelo menos as informações para que, nesta
Casa, possamos votar conscientes sobre essa matéria.
(Muito bem!)

A SRA. BRICE BRAGATO - Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) - Concedo a palavra à Sra. Deputada
Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, de certa forma antecipamos nossa
declaração de voto. Então, utilizaremos este
momento para registrar que, como é sabido por todos,
o “imperador do mundo”, Sr. George W. Bush,
prepara uma visita ao Brasil e à Argentina, no
período de quatro a seis de novembro. Mas, em todo
o país estão sendo preparadas manifestações contra a
presença de Bush.

No caso da Argentina, o ex-jogador de
futebol, nossa estrela mundial, Diego Maradona,
anunciou que liderará os protestos contra a presença
do Sr. George W. Bush naquele país.

Queremos nos somar aos milhares de
cidadãos latino-americanos que se insurgem contra
essa indesejável presença que oprime os países
pobres, os países em desenvolvimento em todo
mundo, especialmente os países latino-americanos;
que oprime através da guerra, das pressões
diplomáticas, do bloqueio econômico a Cuba, através
de golpes e ameaças de golpes, como faz
constantemente com a Venezuela. Até ameaça de
morte para o presidente venezuelano veio da parte
dos Estados Unidos.

Achamos que o Presidente George W. Busch
deve ficar nos Estados Unidos, não porque o povo
americano mereça isso, mas porque lá é o lugar desse
“imperador”.

Registramos o nosso protesto. São vinte e
cinco países alvos dessas ameaças e pressões das
mais diversas formas, com todo o seu povo
ameaçado.

Temos um vergonhoso acordo em que
quatrocentos soldados norte-americanos estão em
solo paraguaio e os Estados Unidos querem montar
uma estrutura no Paraguai, uma base militar, em cima
do Aqüífero de Guarani, a maior reserva de água
potável do planeta. E aí a vítima não é só o Paraguai,
mas também nós do Brasil e da Argentina. Por isso,
precisamos protestar.

Aproveitamos para convidar a sociedade,
porque os estudantes e os sindicalistas convocam
para a próxima sexta-feira, dia quatro, às 17h, em
frente ao Mcdonald’s da Avenida Fernando Ferrari,
mais exatamente em frente a Universidade Federal do
Espírito Santo, uma manifestação contra a presença
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de George W. Busch no país. Nós capixabas também
nos manifestaremos.

Outros protestos estão sendo organizados no
sul do país, em Brasília e em São Paulo. A palavra de
ordem do povo brasileiro que preza a sua autonomia,
que não quer submeter-se ao Fundo Monetário
Internacional, ainda que os governantes o queiram, o
nosso grito de guerra é: “Fora Busch; vá para a casa
Busch”. É assim que estão se manifestando os latino-
americanos desejosos da liberdade contra o julgo do
império que mata, ameaça, oprime, explora e saqueia
a humanidade. (Muito bem!)

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada
Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. Deputados, boa-
tarde.

Na verdade, utilizaremos este espaço para
reproduzir também uma das mensagens que está por
vir do Governo, que é o Plano de Cargos e Salários
na área da Saúde.

Temos realizado algumas discussões junto
com o Secretário de Saúde, Sr. Anselmo Tose, onde
detectamos algumas distorções na confecção do
plano no que se refere a algumas categorias de
profissionais liberais da área de saúde. Está-se
privilegiando no plano, em detrimento de uma
orientação nacional do Ministério da Saúde que visa
três categorizações para o plano de cargos e salários
da área de Saúde, uma reivindicação antiga e
histórica... A categorização seria: a primeira dos
trabalhadores auxiliares, a segunda de técnicos e a
terceira de profissionais de curso superior.

Por influências de categorias, foi feita uma
adequação no estudo e abriu-se para mais duas
categorizações, onde existe o especialista I e o
especialista 2, fazendo com que haja uma diferença
muito grande no salário inicial, no crescimento da
categoria e no salário final entre os profissionais de
curso superior, ou seja, médicos, veterinários e
dentistas ficariam numa situação super valorizada no
plano de cargos e salários na Saúde. Já os
profissionais da área de Enfermagem, da área de
Nutrição, da área de Fonoaudiologia, da área Serviço
Social, da área de Administração, de Direito e todos
os demais segmentos de curso superior da área de
saúde ficariam numa categorização inferiorizada.

Em decorrência disso, estamos reproduzindo
a discussão desse assunto no plenário desta Casa para
que possamos estar abrindo espaço junto ao
Executivo, que ainda não enviou esta matéria para
esta Casa, e junto ao Secretário de Educação para

discutir e buscar formas de diminuir essa distância
que se fez nesse plano de cargos e salários da Saúde.

Sra. Deputada Brice Bragato, que pertence à
categoria das Assistentes Sociais, que também estão
prejudicas e clamando para que nós deputadas que
também pertencemos a essas categorias, nós como
enfermeira e V.Exª como Assistente Social,
possamos estar ajudando a reverter esse quadro, até
mesmo antes de vir para este Poder, para que não
tenhamos que fazer nenhuma Emenda.

Fica o recado ao Líder do Governo, para que
também nos ajude no sentido de abrir caminhos para
estar discutindo o plano de cargos e salários da Saúde
junto ao Secretário de Saúde, visando minimizar as
distorções existentes até o momento no grupo de
estudos. (Muito bem!)

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, pela ordem!

Queremos nos somar às palavras da Srª
Deputada Janete de Sá na discussão nesse plano de
carreira da Saúde.

Requeiro a V.Exª verificação de quorum
para sustentação da sessão.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Defiro o requerimento de V.Exª.

Convido a 1ª Secretária a proceder à
chamada dos Srs. Deputados para efeito de
verificação de quorum.

A SRA. 1ª SECRETÁRIA procede
à chamada a que respondem os Srs.
Deputados Cláudio Thiago, Brice
Bragato, Claudio Vereza, Graciano
Espíndula, Janete de Sá, Euclério
Sampaio, Jurandy Loureiro e
Marcelo Santos. (08)

A SRA. 1ª SECRETÁRIA – (JANETE DE
SÁ) – Sr. Presidente, responderam à chamada oito
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Não há quorum para manutenção da
sessão, pelo que vou encerra-la. Antes, porém,
convoco os Srs. Deputados para a próxima, especial,
sexta-feira, às 10h, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão

Encerra-se a sessão às dezessete horas e
cinqüenta minutos.
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CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA
SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04
DE NOVEMBRO DE 2005.

ÀS QUINZE HORAS E TRINTA
MINUTOS, O SR. DEPUTADO EDSON
VARGAS OCUPA A CADEIRA DA
PRESIDÊNCIA.

O SR. PRESIDENTE - (EDSON
VARGAS) - Invocando a proteção de Deus e na
certeza absoluta de sua presença entre nós - porque
quando há a presença de Deus há entendimento e
alegria, quando Deus está presente em nossos
negócios, em nossas ações e nos momentos de festa
como os de hoje o ambiente fica mais tranquilo e
agradável declaro aberta a sessão.

É com essa observação inicial que damos
início a esta sessão Solene preparada pela
Assembléia Legislativa, que tem por objetivo
homenagear o produtor rural que se destaca em cada
Município e em cada Região do nosso querido Estado
do Espírito Santo.

Agradecemos a presença de todos e neste
momento passarei a ler um texto da Bíblia Sagrada,
que faz parte do Regimento Interno desta Casa.
Procederei a leitura do texto sagrado, uma norma que
devemos seguir sempre na abertura das sessões.

(O Sr. Deputado Edson Vargas lê o
Salmo 20, 5)

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) – Parece-nos que este é o grande anseio
da sociedade do nosso tempo.

Convido, para compor a Mesa, o Sr. Ricardo
Ferraço, Secretário Estadual de Agricultura,
Abastecimento e Pesca, na verdade é a única
autoridade do Governo que fizemos questão que
estivesse presente, devido a este momento que
estamos vivendo; o Sr. Carlito Ozório, Presidente do
PMN, representando os partidos políticos e as forças
políticas que também, neste momento da história do
Espírito Santo, voltam os seus olhares para a
agricultura; o Sr. Antônio Miguel Feu Rosa, nosso
eterno desembargador, uma figura extraordinária do
nosso Estado que representará não só o Poder
Judiciário, mas também as forças políticas, porque
hoje também é atuante neste campo; o Sr. André
Cardoso de Campos, prefeito de Pancas; o Sr. Edson
Dutra Teixeira, prefeito de Divino São Lourenço,
representando a Região do Caparaó; o Sr. Luiz
Carlos Peruchi, prefeito de João Neiva; o Sr.
Felismino Ardizzon, prefeito de Rio Bananal, veio
junto com a sua equipe e com o vice-Prefeito, o Sr.
Sebastião Weliton Pereira da Silva; o Sr. Julio da
Silva Rocha Junior, vice-Presidente da Federação da
Agricultura; o Sr. João Malaquini, Secretário
Municipal de Agricultura de Jaguaré, João

Malaquini, representando todos os Secretários
Municipais do nosso Estado.

Convido para compor a Mesa a Prefeita de
Fundão, Srª Maria Dulce Rudio Soares.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a todos para de
pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será
interpretado pelo cantor lírico José Martim,
acompanhado pelo pianista Stefano Nascimento de
Moraes.

Na seqüência o Hino Oficial do Espírito
Santo.

(É executado o Hino Nacional e o
Hino Oficial do Espírito Santo)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Neste momento
assistiremos a apresentação da palestra com o Tema:
“Apresentação do Núcleo de Manejo Sito –
Sanitário”. Proferida pelo professor Dirceu Pratsoli,
Vice-Diretor do Centro de Ciências Agrária da
UFES.

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) - A Presidência registra, com satisfação,
a presença nesta Casa, dos Senhores Ivão Sartório,
Vereador pelo Município de São Gabriel da Palha;
Sérgio Bianchi, Sub-secretário de Agricultura de
Alfredo Chaves; Adair, mais conhecido como
“negão”, Presidente da Câmara de Vila Valério,
S.Exª juntamente com alguns companheiros que
muito nos honram; Cassimiro Brumatti, Vereador
pelo Município de Vila Valério; Ângela Leppaus,
Vereadora pelo Município de Santa Leopoldina;
Carlos Nery, Secretário de Infra-estrutura e
Desenvolvimento de Iúna; Benedito Voss, Diretor
Administrativo e Financeiro do IASES; João Martins,
Vice-prefeito e Secretário de Agricultura de Rio
Novo do Sul; Luiz Carlos Peruchi, Prefeito do
Município de João Neiva; Creuza Pereira de Moraes,
Vereadora pelo Município de Pancas; Léo Bragato,
Presidente da Câmara de São Gabriel da Palha, que
está acompanhado de uma equipe de amigos, de
companheiros; Adilson Broseguini, de São Roque do
Canaã; Rachel Zucchetto, Vereadora pelo Município
de Pancas; Milton Colega, Vereador pelo Município
de Linhares, um amigo que está conosco nos
honrando; Paulo Sérgio Dias, Gerente de
Relacionamento do Bandes; Elias Cassemiro
Moreira, de São Roque do Canaã; Divino de Souza,
Presidente da Câmara do Município de Pancas;
Adilson Espíndula, Presidente da Câmara do
Município de Santa Maria de Jetibá, que muito nos
honra com sua presença; Rogério Gava, Vereador
pelo Município de Conceição do Castelo; João Luiz
Estinguel, Secretário de Agricultura de Itaguaçu o Sr.
Valber de Vargas Ferreiras, vice-Prefeito de
Conceição do Castelo, e que com esse sobrenome nos



6802 – Diário do Poder Legislativo                                                                       Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2005

trás ainda mais orgulho com a sua presença em nosso
meio; o Sr. Denevaldo Filete, Secretário de
Agricultura do Meio Ambiente de Conceição do
Castelo, com o qual falamos hoje ao telefone e
inclusive agradecemos o empenho da apresentação
do grupo que vem abrilhantar o nosso encontro; o Sr.
Siguimar Schuvanz, Vereador de Santa Maria de
Jetibá presente; o nosso amigo Sr. Geraldo Rodrigues
de Araújo, vice-Presidente da Associação de
Moradores e Produtores Rurais de Roda D’água, do
Município de Cariacica; o Sr. Antônio Carlos Petri,
Secretário de Agricultura de Alfredo Chaves; a Srª.
Solange Rubuer, Vereadora de Vila Pavão; a
representante do Capitão Rocha do Radar da
Aeronáutica, do Município de Santa Tereza, a 1ª
Tenente Lívia Santana de Oliveira e o Sargento
Coswosk e o Chefe de Gabinete da Prefeitura de
Alfredo Chaves, Sr. Orlando Pessali.

Concedo a palavra ao Sr. Dirceu Pratsoli.

O SR. DIRCEU PRATSOLI – (Sem
revisão do orador) - Boa-tarde aos senhores. Como
já foi anunciado somos o Dr. Dirceu Pratsoli, vice-
Diretor do Centro de Ciências Agrárias, localizado
em Alegre e que trata hoje da agropecuária do nosso
Estado.

O nosso trabalho feito no Espírito Santo é
voltado mais para a redução de agrotóxicos. Ao
longo das nossas pesquisas, resolvemos criar esse
núcleo, chamado Núcleo de Manejo de
Desenvolvimento Científico e Tcnológico em
Manejo de Fitosanitário de Pragas e Doenças. Tem o
intuito de trazer uma melhor qualidade no trabalho do
homem do campo.

A nossa equipe é composta com mais dois
doutores. E temos trabalhado com o pessoal da
INCAPER, EAFA, Universidade Federal Rural de
Pernambuco e outros colegas do Centro de Ciências
Agrárias. Aqui está a equipe de laboratório. Há um
técnico agrícola, seis com pós-graduação e vinte e
um alunos de iniciação científica trabalhando nesse
complexo.

Só para se ter uma idéia do que é a nossa
realidade no Espírito Santo, se observarem aqui, hoje
o Espírito Santo consome duas mil, cento e oitenta e
seis toneladas de ingredientes ativos. O que é isso? É
só o princípio básico do produto comercial. Não é o
produto comercial. Isso aí tem se multiplicado por
vinte vezes a mais a quantidade de toneladas que o
Espírito Santo gasta. Hoje, gastamos trinta mil,
quatrocentos e noventa e seis mil dólares só com
agrotóxicos de ingrediente ativo. Não é o comercial.

Para se ter uma idéia, escolhemos uma
cultura, porque a primeira base do nosso trabalho foi
o tomate. Só nele gastamos 79,1 toneladas de
ingredientes ativos.

No Espírito Santo é a segunda cultura mais
utilizada agrotóxica. Quase que totalmente toda a
cultura de tomate tem que usar agrotóxico. Por que
dizemos isso? Para que estamos dizendo isso? E por

que temos que fazer esse trabalho? Num
levantamento prévio que fizemos o Espírito Santo,
hoje, já não tem mais áreas para serem plantadas.
Nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais há terra
para expandir a agricultura, em nosso Estado não. A
nossa terra agricultável acabou. O que podemos fazer
hoje é apenas troca de cultura diária para áreas.

Mas, além desse fato, o Espírito Santo não
tem grandes áreas. O que acontece com isso?
Estamos sofrendo o quê? Uma concorrência de
produtos. O que queremos? Que o nosso Estado se
torne um pólo de referência. De que maneira? Não
queremos vender grandes quantidades, mas produtos
de qualidade. O mercado exportador quer um produto
diferenciado e conquistar novos mercados, tantos os
nacionais como os internacionais.

Qual é o ponto para que o Espírito Santo
consiga se tornar pólo de referência? Redução do uso
de agrotóxicos na agricultura. O Demaf trabalhará
para os senhores, em função desse fato.

Qual a nossa finalidade? Redução da
incidência de pragas, redução do uso de agrotóxico,
produtos sem resíduos de agrotóxicos, produtos
certificados para alcançar a exportação, menor
contaminação do meio ambiente, melhor qualidade
de vida do nosso produtor e conseqüentemente maior
lucro.

No nosso trabalho temos duas linhas de
pesquisa: trabalhar com controle biológico e com o
manejo das pragas. Para isso, criamos os pólos de
referência. Hoje, o Espírito Santo já tem o maior pólo
de controle biológico com parasitóides e ovos da
América Latina. Isso é o que queremos disponibilizar
para o agricultor.

Queremos criar um banco de materiais para
entregar ao produtor, na hora em que ele precisar. Ou
quando for fazer um trabalho que não queira usar
agrotóxicos.

Criação de um banco de fungos
entomopatogênicos, que é benéfico ao homem e só
faz mal aos insetos.

Por último, a criação da clínica
entomológica, que atenderá diretamente à região do
produtor. Quando tiverem problemas com alguma
praga, ou alguma doença, e isso não puder ser
resolvido, essa clínica irá ao produtor ou o produtor
vem à clínica, onde será atendido gratuitamente e
resolverá o problema. Dizemos produtor, mas não é
só o produtor. Talvez o problema seja de uma região.
Vamos ostentar e tentar resolver o problema do
agricultor.

Estamos nos pautando no que o Pedeag da
Secretaria de Agricultura solicita, que são as
pesquisas na área de horticultura, fruticultura,
cafeicultura, pecuária e também saúde pública.
Mostraremos que é um trabalho inédito que estamos
fazendo em nível de Brasil.

Esta foto parece uma mosca em cima de um
ovo. Esta vespinha controla cem por cento da praga.
Basta liberá-la no campo e ela mata o ovo da praga.



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6803

Põe o ovo dela dentro desse ovo da praga e mata. É
possível controlar, usar em escala industrial, como se
usa o inseticida. No ano passado, tratamos
quatrocentos mil pés de tomate com esse
experimento da vespa, que é usado no mundo todo.
Ao invés de fazer uma fábrica de inseticida, os
produtores podem se reunir em associações e
produzir esse inseto a custo praticamente zero. Este é
o nosso orgulho.

Esta foto mostra essas caixinhas, onde dentro
está a maior coleção de trichogrammas vivos do
Brasil e da América Latina. É um trabalho de vinte
anos guardado dentro dessas caixas e que só nós
temos. Todos os Estados quando precisam têm que
buscar aqui. Mas queremos que, ao invés de sair para
outros Estados, fique no nosso para servir o nosso
produtor.

Esta foto é uma lagarta cheia de fungos, que
a matam. Ao invés de usar inseticida, matam com
esse fungo. Pode pegar a cultura e comê-la sem
nenhum problema de passar mal.

Outra coisa que utilizamos para a agricultura,
os Senhores vêem nesta foto: parece uma lagarta,
mas não se desenvolveu. Temos algumas bactérias de
laboratório que são benéficas para o homem e
maléficas para a lagarta, que estoura. Aplica-se como
se estivesse aplicando um inseticida. Em dois ou três
dias depois a lagarta estoura sozinha.

Para fruticultura temos basicamente para o
maracujá e para o mamão. Um dos problemas são as
lagartas, pois podemos fazer o controle dessa prega
com controle biológico.

O problema do ácaro do morango e outros,
dizemos que hoje já temos pesquisas para reduzir em
setenta por cento o uso de agrotóxicos no morango
em uma pancada só.

Esta é uma vespa que estamos importando
para o problema do mamão, moscas da fruta do
mamão. Podemos controlar, produzir em laboratório
e liberá-las no campo gratuitamente.

O problema do ácaro no mamão é uma
realidade em Pinheiros. Estamos com a pesquisa no
campo. O simples manejo que fizemos nessa área,
conseguimos controlar o problema. Então esse
programa de manejo é passível de ser colocado em
nível de produtor.

Os senhores estão vendo isto que parece uma
esponja, é a broca do café. É um fungo que temos em
laboratório, só nós temos essa cepa coletada em
Vargem Alta, que é altamente agressiva contra a
broca do café. Ao invés de usar tiodan e outros
produtos, o produtor passa isso e certifica seu café
para exportação de produto isento. Vocês estão
agregando valores a seus produtos.

Aqui vocês também podem ver uma vespinha
que também conseguimos isolar da região de Alegre.
O produtor libera esses dois agentes biológicos e não
precisa fazer controle.

Para a parte de pecuária, qual o maior
problema que temos? São as moscas do estábulo, as

moscas do chifre. Temos hoje um trabalho de
redução do uso de médicos veterinários de controle
dessas moscas através de parasitóides. E agora uma
nova tecnologia que estamos lançando, um fungo
peletizado que um produtor coloca na ração do gado,
este ingere e quando defeca, as fezes já saem com os
fungos. A mosca quando posa, morre.

O problema do carrapato estrela e outros.
Como controlaremos esses carrapatos em beiras de
rio e em alguns locais com inseticidas? Assim
agrediremos o meio-ambiente. Temos raças e cepas
desses fungos que ao invés de aplicar o produto,
aplica o fungo contra esses carrapatos, que trazem
também o problema da febre maculosa.

Nossa formiga cabeçuda, a cortadeira. Olha
como está a rainha dela. Esta foto foi tirada dentro de
um formigueiro. Já estamos sintetizando um
fungicida, só que em pó. Estamos tentando peletizá-
lo. Olha o que ele faz com a formiga. Mata. Oitenta
por cento dos formigueiros nos experimentos foram
controlados apenas com esse fungo.

Na saúde pública, o que temos? Estamos
trabalhando num produto, que é um pó, que quando
colocado dentro da água, ele a absorve. E só a planta
consegue tirar a água desse gel. Nas cidades, dentro
do meio urbano, ao invés de aplicarmos produtos,
podemos em locais baldios e onde tem água
residuária, jogar esse pó. Cada quilo desse pó retém
duzentos e trinta litros de água por três meses. Qual o
resultado disto? Quando você joga o pó, quatro horas
depois a larva está morta. Ou seja, é um produto
inerte, que não agredirá e não colocará em risco
nossa população rural e urbana.

E a clínica entomológica, e em nossa clínica
que atenderemos os produtores. Os problemas podem
ser localizados ou regionalizados. Se o problema for
simples, a equipe resolve; se o problema for mais
sério, eu e a equipe de doutores trabalharemos pelos
produtores.

Diante disso alguém pode perguntar: Mas
vocês têm alguma coisa de concreto no campo?
Temos sim. Foi um trabalho de nove meses, feito em
Alto Caxixe, onde montamos um programa de
manejo de praga para atender um produtor, que era
um experimento e que na época nosso Secretário de
Agricultura requereu que isso fosse incorporado ao
PIT Programa Integrado de Produção de Tomate.

O produtor fará tudo normal, ele não tem que
fazer nada. A única coisa é que reduzirá o número de
aplicações de agrotóxico. O que fizemos? Colocamos
ao redor das plantações de tomates barreiras físicas.
O que é isso? São barreiras onde recomendamos usar
milheto ou sorgo. Por quê? Isso vira uma barreira
para os insetos não chegarem até a cultura, porque a
maioria dos insetos vêm voando e quando se tem a
barreira, principalmente os vetores de viroses não
conseguem chegar na cultura, cansam no meio do
caminho. Esta é uma estratégia do manejo. Não
estamos usando agrotóxicos.
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O pragueiro. Colocamos uma pessoa para
contar os insetos. Não é que toda hora que tem um
inseto você tem que matá-lo. A planta tem um nível
no qual consegue se manter. Daí em diante é
realmente prejuízo para o produtor. Essa pessoa é
uma fiscalizadora dentro da área. Quando chega
naquele nível, ele aciona o produtor. Aí sim, o
produto só será usado nesse momento. Usamos o
controle biológico ao invés de usar inseticida para as
lagartas do tomate.

Quando tinha que usar inseticida era dessa
maneira: a pessoa tinha que estar bem equipada;
usando só os produtos seletivos, os melhores de alta
especificidade, que só mata aquela praga com a
molécula química que menos agride o meio-ambiente
e com a carência do produto, para não deixar resíduo
na cultura.

Diante disto, conseguimos em nove meses
fazer isto aqui, um resultado em nível de lucro: no
sistema convencional, como eram várias áreas, variou
de vinte e oito a trinta e duas aplicações de inseticida;
no nosso sistema, de quatro a dez reduções. Isto no
primeiro ano.

Quando falamos em programa de manejo,
muita gente pede: Quero para amanhã. Não! O
programa de manejo leva em torno de três anos para
se implantar e ter a mesma confiabilidade. Ou seja, o
produtor, daí em diante, não se preocupará com
produtos químicos.

Além disso, tem o outro lado da moeda que
não vemos. Sempre pautamos pelo dinheiro, mas tem
o outro lado. A qualidade de vida do produtor não
vale nada? Acho que vale. Da sua família, da sua
terra? Vale, por isso, contamos também com os
custos benefícios que o produtor tira sem ser o
dinheiro.

O treinamento que damos de graça para os
meeiros ou parceiros do produtor nas culturas,
principalmente do tomate. Treinamos os pragueiros
de graça para o produtor, ele não tem que gastar
custo nenhum com isso. Naturalmente os inimigos
naturais que ele matava com o inseticida, voltam para
a propriedade dele. Aí está o exemplo dentro da área.

Vocês estão vendo uma lagarta, debaixo de
um tufo de pêlo e está morta porque seus inimigos
naturais a mataram. Isto naturalmente, se o produtor
deixou de usar inseticida, reduziu e já está no campo
dele, volta a aparecer. O tricograma que usamos, ou
seja, racionamos inseticida e utilizamos o controle
biológico.

Os Senhores já viram plantação de tomate
com passarinho andando dentro? Isso significa o
quê? Que essa cultura está se regenerando.
Coleirinho no meio da cultura. Numa convencional,
ele nem passa perto. O mais interessante está aqui:
um ninho de tico-tico no meio da cultura e um ninho
de coleiro dentro da cultura onde montamos o
experimento. Ou seja, isso é recuperação do nosso
meio ambiente, do ecossistema da propriedade dos

Senhores, da vida dos Senhores; e queremos dar essa
contribuição.

Obrigado aos Senhores pela atenção. Quem
quiser informações sobre esse trabalho está no site
www.ccaufes.br.entomologia.

O Centro de Ciências Agrárias está aberto a
isso e precisamos colocar esse projeto em prática.
Temos parte dele, a de tomate já está pronta, mas
queremos ampliar isso para outras culturas.

Convoco o Secretário de Estado da
Agricultura e o Sr. Deputado Edson Vargas a nos
ajudarem a dar aos agricultores essa contribuição.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) – A Presidência registra, com satisfação
as presenças do vice-Prefeito de Fundão, Sr. Carlos
Augusto Tófoli, conhecido como Proi; do Secretário
de Desenvolvimento de Fundão, Sr. Adriano Ramos,
nosso amigo; do empresário e amigo, Sr. Pedro
Felisbino Neto; do Sr. Sebastião Moraes, ex-
Vereador de Pancas, esposo da Srª Vereadora Creuza;
do Chefe de Gabinete da Câmara de São Gabriel da
Palha, Sr. José Costa; da Associação de Pequenos
Produtores Rurais de Conceição da Barra, Srª
Luciléia da Silva Lagasse; do Pastor da Igreja Batista
em Novo Horizonte, Izaque Meireles; do Secretário
de Agricultura de Linhares, Sr. Waldemar Borges da
Silva; do Chefe de Gabinete de Conceição da Barra,
Sr. Fledson Dias Messias; da liderança importante e
produtor rural de Laranja da Terra, Sr. Dirceu Seibel;
do Secretário de Agricultura de Ibatiba, Sr. Célio de
Oliveira Carvalho; de uma liderança comunitária
representando a área de comunicação, Sr. Sebastião
Gonçalves, o Tiãozinho da Rádio, de Nova Rosa da
Penha, Cariacica; do meu amigo Jonas Tosta, de Vila
Pontões, minha terra, Afonso Cláudio; do meu amigo
Adealde Assis, do Município de Ibatiba, advogado
naquela região; Sr. Moacir da Silva Vargas, uma
pessoa querida e a quem considero como pai. É
agricultor em Domingos Martins. E faço esse registro
de maneira especial, pois é uma pessoa muito querida
e a quem devo muito.

Registramos ainda a presença do Sr.
Fernando Figueiredo de Araújo, técnico de
Planejamento do Petrobras do Município de
Domingos Martins; do Secretário Municipal de
Agricultura de Jaguaré, Sr. João Malanquini; do ex-
Prefeito de Santa Leopoldina, Sr. Laurentino
Leppaus, esposo da Vereadora Ângela Leppaus; do
ex-Presidente da Câmara de Alto Rio Novo, meu
amigo José Pinto; da Srª Vereadora Maria Luiza, de
Colatina; do Vereador Valmir, de Divino São
Lourenço, acompanhando o Prefeito Edinho Teixeira;
do Vereador Serginho, de Mimoso do Sul, nosso
amigo; o vereador do Município de São Domingos,
Sr. Pedro Pão; a Sra. Vitória Martins, empresária do
Município de Domingos Martins; a empresária do
Município de Marechal Floriano, Sra. Mariana
Catelan; a Diretora de Cultura do Município de Nova
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Venécia, Sra. Ione Peres Moreira; o Secretário de
Agricultura do Município Divino São Lourenço, Sr.
José Campos; o Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Muqui, Sr. Luiz Cláudio
de Souza; o Presidente do PMN do Município de
Marilândia, nosso amigo, Sr. Daniel Felipe; o
Presidente do PMN do Município de Guarapari, Sr.
Germano Borges Netto.

Finalizando, apresento duas pessoas muito
especiais: a minha esposa, que encontra-se no
cantinho deste Plenário e sempre no meu cantinho do
meu coração, cuidando de mim e dos meus filhos; e
uma outra pessoa, que faz concorrência pau a pau no
cantinho do meu coração, minha mãe, Sra. Edília
Vargas, essa linda jovem. E, homenageando-as,
homenageio também as famílias presentes nesta
sessão solene.

Convido, para compor a Mesa, representando
todos os vereadores e todos os presidentes das
câmaras, o Presidente da Câmara do Município de
Vila Valério, meu amigo, Sr. Negão Grigoleto.

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Neste momento,
ouviremos a palestra do técnico do Bandes, Sr. Paulo
Sérgio Dias, que falará sobre as linhas de
financiamento para o setor rural.

O SR. PAULO SÉRGIO DIAS – (Sem
revisão do orador) – Boa-tarde a todos.

Cumprimento e agradeço o convite do Sr.
Deputado Edson Vargas, em nome de quem
cumprimento a todos os componentes da Mesa.

Cumprimento e Parabenizo também os
nossos produtores e produtoras rurais.

Tentarei ser bem breves e passar uma parte
técnica sobre linha de financiamento, mas não
poderia deixar de falar que há uma convergência de
fatos acontecendo na agricultura capixaba.

O representante do Governo na área da
agricultura, o Secretário de Estado da Agricultura, Sr.
Ricardo Ferraço, é um dos responsáveis por isso. E
coloca todos os organismos do Estado, ou seja, todas
as instituições trabalhando para benefício do produtor
rural capixaba.

Rapidamente farei uma apresentação do
Bandes, apesar de estarem presentes vários
produtores rurais clientes do banco. Mas, o negócio
do banco é fazer desenvolvimento para gerar
emprego, renda e competitividade da economia.

Dentro da gestão do atual governo
trabalhamos de uma forma diferente, como o banco
nunca fez, que é trabalhar pró-ativamente, ou seja, o
banco tinha uma fama de “ficar com a boca aberta
esperando o cliente chegar”. Hoje, o banco trabalha
diferente, ou seja, saímos da cadeira do escritório do
banco e indo a campo para estar juntos aos
produtores rurais. Isso não é em função do que
falamos no início, dessa integração. Isso não
acontece somente com o Bandes, e sim com todos os

bancos que são nossos parceiros, como o Banco do
Brasil, o Sicoob, o Banestes, o Banco do Nordeste,
na região Norte, que também tem agido dessa forma,
a ponto de triplicarmos ou quadruplicarmos o crédito
rural de dois anos para cá no Estado do Espírito
Santo.

Essa integração é importante, principalmente
porque o banco tem o foco nas pequenas operações.
Quem conhece o Bandes há muito tempo sempre
ouviu falar que é um banco de grandes empresários e
grandes empresas. Hoje, oitenta por cento das nossas
operações são feitas com o pequeno empresário mas,
principalmente, com o pequeno produtor rural.

Procuramos agilidade nas operações, pois
sabemos que é isso que o produtor quer, e o
desenvolvimento sustentável porque sabemos que as
nossas terras, esse patrimônio, não é somente do
presente, temos que conservá-lo para o futuro dos
nossos filhos.

Trabalhamos dentro das cadeias produtivas e
aptidão dos municípios.

Por estar situado em Vitória o Banco de
Desenvolvimento, arrumamos uma forma dele estar
presente em todos os municípios do Estado. Apesar
de ser uma única agência, temos hoje um convênio
com o Banestes, que é outro banco do Governo do
Estado. Os Senhores podem procurar a agência do
Banestes para pegar os recursos do Bandes, em seus
municípios.

Quanto ao número de operações do
PRONAF, Programa de Agricultura Familiar, o
banco tem no Estado cinco mil e setenta e uma
operações de investimentos. E não estamos falando
de operações de custeio, aquelas operações rápidas,
mas de investimentos que realmente dotam o
produtor de uma estrutura melhor para que produzam
mais e gerem mais renda.

Em alguns municípios temos poucas
operações, mas essa estatística se repete também com
relação a outros bancos. Precisamos de uma parceria
para que se faça muitas operações.

Em Iúna, Brejetuba e Ibatiba, que são
municípios campeões de crédito, eles desmistificaram
a tomada de recursos nos bancos. Então, temos que
desmistificar também no resto do Estado.

O produtor ficou assustado com o crédito
agrícola no passado, por conta das taxas de juros,
principalmente as BTN, OTN e TJLP que existiram.
Hoje, podemos falar do todo o Brasil, temos taxas de
juros fixas onde o agricultor volta a ter segurança,
podendo fazer o seu planejamento em função das
taxas fixas para a agricultura. Atualmente, todas as
taxas praticadas são fixas, não têm mais aquele
indexador de inflação. Isso realmente é um benefício
para o produtor rural.

Temos que desmistificar esse crédito, ou seja,
o produtor não precisa ter medo de pegar
empréstimo, desde que tenha um bom projeto. Mas, o
produtor precisa de cautela para fazer uma dívida, um
financiamento. Esse risco diminui a partir do
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momento que temos condições de juros favoráveis,
juro fixo, subsidiado, porque a agricultura precisa de
subsídio, os riscos são grandes. E o produtor precisa
também ter uma assistência técnica eficaz, que é o
que estamos correndo atrás, ou seja, crédito com
assistência técnica para diminuir o risco. Uma
lavoura instalada num lugar que tem pouca água, mas
onde um técnico fez um projeto de irrigação, com
certeza teremos uma redução de risco. Se o produtor
pegar um empréstimo para fazer com que essa
lavoura produza mais e se for irrigada, essa redução
de risco o levará ao sucesso.

Quase todos os bancos hoje trabalham com
as mesmas linhas de crédito. O Banco do Brasil pode
ter uma de diferencial, como o FUNRES; assim
como o Banestes tem uma com algum diferencial; o
Sicoob também. Mas, basicamente, o BANDES tem
essa duas linhas: o Pronaf, que atende à agricultura
familiar, é uma linha federal criada em 1997, e tem as
menores taxas de juros para o produtor rural. A outra
linha, chamada Funres – Fundo de Recuperação do
Estado do Espírito Santo – complementa. Aquele
agricultor que não se enquadra no Pronaf, pode
pleitear a linha do Funres. Assim como outras que
apresentarei rapidamente aos Senhores.

O que é financiado com essas linhas de
financiamento que normalmente existem nos bancos?

Exemplo: melhoria da qualidade e
produtividade do café.

Hoje mesmo encontrei dois ou três
produtores que são campeões de produtividade de
café. Está presente o Sr. Gelson Delpupo Bissoli,
produtor de Alfredo Chaves, que ganha prêmios pela
qualidade do café.

“Renovação da lavoura do café”, o
banco também financia.
“Pecuária de leite e de corte”, todos
os bancos estão financiando.
“Fruticultura”, a Secretaria de Estado
de Agricultura fez um zoneamento
para a fruticultura e dispomos desses
recursos para aplicação.
“Irrigação”, seja em café ou
fruticultura ou qualquer outra
lavoura.
“Implantação e renovação de cana-
de-açúcar”, seja para álcool ou para
produzir nossa cachaça.
“Controle e Preservação Ambiental,
Projetos de Piscicultura, Pimenta do
Reino, Palmito, Cacau, Agricultura
Orgânica”...

Hoje, o BANDES e a maioria dos bancos não
financiam terra. Se o produtor tem sua propriedade e
quer fazer investimentos e tem um bom projeto,
temos recursos compatíveis com isso.

As Condições: “Pronaf D”. Muitos
produtores já conhecem as linhas do Pronaf, mas

temos que falar sempre, divulgar isso: “Pronaf – são
financiamentos até dezoito mil reais, com sobreteto
que vai a vinte e sete mil reais e taxa de juros fixa de
três por cento ao ano. É uma taxa muito subsidiada,
que está esperando aquele produtor que tem o seu
bom projeto.

Carência: aliada a uma taxa de financiamento
baixa e que beneficia o produtor; prazo de até oito
anos e carência de até cinco anos. Essa carência de
cinco anos utilizamos principalmente na agricultura
orgânica, pois há uma necessidade de um período
maior por causa da transição. Geralmente usa-se três
anos de carência e mais cinco anos para amortizar
isso.

A linha do Pronaf, como é adequada à
agricultura familiar, são valores menores. Mas, se o
produtor não se enquadra no Pronaf, pode recorrer à
linha do Funres, que vai até um limite de cem mil e
juros de 8.75% ao ano. Nessa taxa ainda tem um
bônus para o produtor que paga em dia, a taxa cai
para 7.75%, ou seja, cai um por cento, passa a 7.75%
ao ano. E o prazo a mesma coisa, de oito ano, sendo a
carência definida em função da necessidade
demonstrada no projeto; em função da cultura ou do
investimento que se vai fazer.

“Outras Linhas de Financiamento” aquelas
duas ali são “carro chefe”. Mas há outras linhas. Está
sendo lançado este ano o “Pronaf Mulher”. Aquele
produtor rural que já fez o Pronaf, já pegou seu limite
de crédito de vinte e sete mil reais, pode recorrer a
mais um limite de dezoito mil reais em nome da
mulher. Isso como incentivo às mulheres do interior.

O Pronaf Jovem é uma outra linha lançada
para incentivar os jovens vindos das escolas técnicas
agrícolas de alternância ou comum, que podem
recorrer, no último ano ou após a conclusão do curso,
a um crédito de seis mil reais, a juros de um porcento
ao ano e pagamento num prazo de dez anos.

Isso é um incentivo aos jovens produtores
para quando saírem das escolas não precisarem ficar
atrás de emprego. Pegando um pedacinho de terra, do
pai, podem iniciar a atividade agrícola.

Temos o Prodeagro para produtores que
precisam de investimentos maiores. É de até duzentos
mil reais, com recursos do BNDES exclusivos para
apicultura, piscicultura, avicultura, floricultura e
pecuária de leite. Cinco anos de prazo para
pagamento a juros de 8,75% ao ano.

Temos também o Propflora, que é um
financiamento para plantio comercial de florestas. As
pessoas têm utilizado muito, principalmente para o
reflorestamento com eucalipto. Vimos o manifesto de
nosso colega a respeito do deserto verde, mas
achamos que o eucalipto quando é plantado em áreas
degradadas, próprias para ele, é muito benéfico para a
propriedade rural. Ou seja, se consegue um efeito
muito propício principalmente quando se tira a
pressão da mata.

Você tendo um pedaço plantado em sua
propriedade, não precisa recorrer à mata para retirar
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madeira. Achamos que o que temos que observar é
onde utilizar essas plantações de eucalipto e o Bandes
está observado isso. O Propflora oferece recursos de
até cento e cinqüenta mil reais, prazo de até doze
anos a juros de 8,75% ao ano.

O Prodefruta que é o apoio à fruticultura em
áreas zoneadas pela Secretaria de Agricultura onde
oferecemos até duzentos mil reais, com oito anos de
prazo para pagamento a juros de 8,75% ao ano.

Basicamente é isso que queremos passar para
vocês. O Bandes está à disposição de todos, não só o
Bandes, mas toda a rede de bancos, o Banco do
Brasil, o Sincoob, o Banco do Nordeste e o Banestes,
para que possamos trazer esses recursos para o
Estado do Espírito Santo e anteciparmos os
investimentos que levaríamos muito tempo para
alcançarmos se fizéssemos só com recursos próprios.
Muito obrigado! (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Agradecemos as
informações trazidas pelo Sr. Paulo Sérgio Dias
Federici, Técnico do Bandes.

Neste momento ouviremos o Tenor José
Martim e o Tecladista Stefano Nascimento de
Moraes, com a música: Sole Mio.

O SR. PRESIDENTE – (ÉDSON
VARGAS) – A Presidência registra, com satisfação,
a presença nesta casa do Sr. Deputado César
Colnago, Presidente da Assembléia Legislativa; do
Sr. Sotelibes Roriz, agricultor e principal personagem
do filme “Bate Paus”, do Município de Vila Pavão;
do Sr. João Batista, Diretor de Esportes do Município
de Vila Pavão e do Sr. Jorge Kunster Jacob,
Secretário de Cultura do Município de Vila Pavão.

(É entoada a música pelo Tenor
José Martim)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Muito obrigado aos
amigos, José Martim e Stefano Nascimento de
Moraes, pela música: Sole Mio.

Concedo a palavra à produtora rural e
representante dos Vereadores do Município de
Pancas, Vereadora Srª. Raquel Zuqueto, que falará
em nome dos homenageados.

A SRA. RAQUEL ZUQUETO – (Sem
revisão da oradora) - Excelentíssimo Presidente
desta sessão solene, Sr. Deputado Edson Vargas,
parabéns pela brilhante iniciativa de homenagear
esses homens da terra. Muito louvável a atitude de
V.Exª.

Cumprimento o Presidente da Assembléia
Legislativa, Sr. Deputado César Colnago; o
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca, Sr. Ricardo Rezende Ferraço; o
Prefeito do Município de Pancas, Sr. André Cardoso

de Campos; e os homenageados desta sessão, que
representam o Estado do Espírito Santo, todos
altamente qualificados para este momento.

Cumprimento também a esposa do Sr. Edson
Vargas, a Sra. Leia Sueli Almeida Vargas,
cumprimentando assim todo o seu gabinete. A todos
os demais presentes, boa-tarde.

É com alegria que hoje venho me congratular
com todos os agricultores: homens, mulheres e
jovens; que dia após dia, ano após ano, enfrentando
todas as adversidades, cultivando suas terras,
produzindo, gerando empregos e riquezas, vão
construindo, em silêncio, a grandeza deste nosso
Brasil.

Sem dúvida alguma, o Espírito Santo deve
grande parte de sua prosperidade ao produtor rural.
Nada mais correto do que aproveitar este momento
para reverenciar aqueles que se dedicam ao cultivo da
terra. A nossa atitude, hoje, parte do principio da
experiência dos homens e mulheres da terra,
respeitando a sua religiosidade, sua cultura e sua
capacidade de construir sua própria história.

Você, produtor, construiu a sua história. É só
analisarmos, partindo de um principio fundamental,
que é o talento, o dom que Deus te concedeu. Para
trabalhar na terra é preciso amor e sabedoria com a
natureza. É preciso ter dom.

É do suor dos senhores, heróis anônimos, que
sai a energia que movimenta praticamente todos os
segmentos de nossa sociedade. Graças ao produtor
rural, que no despertar da madrugada se levanta,
toma seu café, apanha sua enxada seus companheiros
trabalhadores e vai caminhando para roça, na certeza
de que Deus abençoará sua colheita e assim poderá
dar a sua família o conforto, a segurança e a fartura.

Ao entardecer, cansado da lida do dia, volta
para o aconchego do seu lar, para os braços da esposa
e a alegria dos filhos. É graças a você que temos o
alimento em nossas mesas e ainda sobra muito para
exportação. É você produtor rural que faz a nossa
economia ser uma das mais competitivas e torna o
Espírito Santo um dos principais centros de
agronegócios.

Reconhecemos e lamentamos que muitos
fenômenos prejudicam o setor agrícola: Aumento de
custos de produção, redução de preços, queda nas
safras, secas, outras vezes muita chuva, dificuldade
de adquirir financiamentos e crescimento das dívidas,
enfim, o que temos que fazer é alimentar a união
entre todos os trabalhadores rurais, para superarmos
todas as crises.

Sabemos que o produtor rural é persistente,
lutador, um bravo guerreiro e não se deixa abater por
nenhuma adversidade. Diz o dito popular: “a
esperança do produtor está sempre que no ano
seguinte tudo será melhor”.

Por tudo isso, neste dia que aqui vocês
representam todos os produtores do Estado do
Espírito Santo e do Brasil, o meu mais profundo
reconhecimento e gratidão a esses capixabas ,
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homens e mulheres com mãos calejadas e rostos
cansados, que fazem nascer do campo o pão nosso de
cada dia, o sustento da nossa vida.

Obrigada homens do campo, pelo café, arroz,
feijão, milho, leite e hortaliças, pelo suor derramado
nesta terra mãe que abre seus braços em favor de seus
filhos, abençoando suas mãos. Observem em teu
caminho a distância vencida, relembra de teu passado
com o orgulho do dever cumprido, conta e mostra as
medalhas das tuas vitórias, grava em teu olhar o
nascer da aurora, conserva em teus pés os passos
retos e puros que o fez caminhar na sabedoria da
vida. Que Deus os abençoe, muito obrigada. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) – A Presidência registra, com satisfação,
a presença do Vereador Amarildo Franskoviask,
conhecido como Niquinho; de Águia Branca.
Juntamente com sua equipe.

Registro a presença do Presidente da FAI
Federação de Agricultura de Irupi, Sr. José Augusto.
Registro as presenças de Vanessa Henrique; Elis
Regina, filiada do nosso Partido PMN, do Município
de Vitória.

Saúdo com alegria a presença do
companheiro Vitoriano, de Linhares. Agradeço a
presença do Prefeito Fernando Rocha, de Santa
Leopoldina, e o convido para compor a Mesa.

O SR. CERIMONISLISTA -
(WASHINGTON MAIA) – Concedo a palavra ao
Sr. André Cardoso, de Pancas.

O SR. ANDRÉ CARDOSO – (Sem revisão
do orador) – Inicialmente cumprimento o nosso
Presidente de honra desta solenidade, amigo e
Deputado Edson Vargas, este Deputado que chegou
para ficar, apareceu para ter futuro, voltará para esta
Casa junto como outros Deputados. Com certeza,
teremos a grata satisfação em contribuir para que isso
aconteça.

Cumprimento o Sr. Deputado César Colnago,
Presidente desta Casa, pessoa boníssima;
cumprimento nosso Secretário Estadual de
Agricultura, Sr. Ricardo Ferraço; esse secretário que
tem ajudado a todos os municípios do Estado. Tenho
certeza de que não somos o único, todos os
municípios têm sido ajudado pelos demais secretários
do Governo Paulo Hartung. Em seu nome Ricardo
Ferraço, cumprimento a todos os Secretários de
Estado e em especial ao Governador Paulo Hartung;
cumprimento o nosso Presidente do PMN, Sr. Carlito
Osório; cumprimento o nosso Desembargador,
Antônio Miguel Feu Rosa; cumprimento nossos
colegas prefeitos, Luiz Carlos Peruchi, de João
Neiva; Maria Dulce Rudio Soares; Felismino
Ardizzon, Prefeito de Rio Bananal; Edinho Teixeira,
que já saiu; nosso amigo Fernando Rocha, Prefeito de
Santa Leopoldina; Presidente da Câmara de Vila

Valério, Adair Grigoleto, conhecido como Negão
Grigoleto, nosso amigo pessoal; Secretário Municipal
de Agricultura, compondo a Mesa; nossa querida
Sueli Vargas, esposa do nosso Deputado; sua mãe,
jovem e bonita.

Cumprimento nosso Presidente da Câmara de
Pancas, Divino; vereadores do meu município,
Creusa Pereira de Moraes; Raquel Zuqueto; nossa
Coordenadora de Ação Social Anedacir Nunes Reis
Campos; cumprimento a todos os vereadores e
presidentes de câmaras dos demais municípios
presentes; lideranças políticas; cerimonial da
Assembléia Legislativa; cumprimento os nossos
companheiros do gabinete do Deputado Edson
Vargas, sem nominar, a todos que compõe o
gabinete, e da mesma forma, não sei se tem mulher
sendo homenageada hoje, mas tem mulher produtora
na nossa região, e a razão maior do nosso encontro
hoje são os senhores e as senhoras, produtores e
produtoras rurais do nosso município.

Razão maior do nosso encontro nesta Casa
sãos os senhores e senhoras, produtores e produtoras
rurais do nosso município. Razão maior desse
encontro, nesta Casa, que aproveitamos em nome de
todos os prefeitos, que estou mencionando, usando a
palavra para parabenizar a esta Assembléia
Legislativa por essa atitude e, em especial, o Sr.
Deputado Edson Vargas que é o anfitrião desse
encontro para homenagear os produtores do Estado
do Espírito Santo.

Não sabemos quantos municípios estão
presentes neste Parlamento, mas pela menção, com
certeza, grande parte do Estado do Espírito Santo,
envolvendo a agricultura, está presente.

Falar do produtor rural é até dispensável
depois de ouvir as palavras da nossa Vereadora
Raquel Zuqueto. Dessa tribuna S.Exª disse a essência
da mulher e do homem camponês. Razão maior do
crescimento não só desse Estado, mas também do
nosso País. O dia em que todos os nossos
governantes, seja federal, estadual ou municipal,
virarem os olhos para a agricultura, esse país terá um
rumo melhor do que está, não tenho dúvida disso.
Porque são das mãos calejadas dos nossos
agricultores que o pão chega à mesa de cada um de
nós, seja governador, presidente, deputados,
vereadores, médicos, advogados, enfim, de todas as
classes que compõem esse imenso País. O homem do
campo é que traz o alimento.

Srs. Deputados Edson Vargas, César
Colnago, Secretário de Estado de Agricultura, Sr.
Ricardo Ferraço, tenho dito que o maior patrimônio
do nosso Estado, do nosso País e do nosso Município
é o nosso povo, a nossa gente. A eles devemos render
todas as homenagens.

Esta é uma das pequenas homenagens, mais
singela que se faz, neste plenário, a um agricultor do
nosso Município; como está ali o Sr. Hugo Alberto
Kempim que conhecemos a sua luta e como tenho
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certeza da luta de cada um dos produtores rurais de
cada município que aqui será homenageado.

Agradeço aos colegas prefeitos pela
oportunidade de levar a mensagem em nome dos
colegas a todos os senhores e senhoras presente.

Não queremos delongar em virtude de que
cada um tem que retornar ao seu município ainda
hoje. Mas não poderíamos cessar a palavra em nome
dos prefeitos presentes e em nome dos colegas que
estão representados pelos seus vice-prefeitos ou
Secretários, mas tenho certeza que a mesma alegria
dos colegas é a nossa.

Parabenizo esta Casa na pessoa do
Presidente, Sr. Deputado César Colnago, o nosso
Deputado Edson Vargas pela iniciativa da
homenagem neste dia 04 de novembro de 2005 e
Deus está agraciando, acima de tudo, com a chuva
que é a esperança maior do homem do campo.

Encerramos as nossas palavras agradecendo a
Deus pela oportunidade de estarmos juntos e, acima
de tudo, parabenizo o Sr. Deputado Edson Vargas
pela iniciativa junto à Assembléia Legislativa, para
que junto, hoje, possamos comemorar alegremente
levando um certificado para casa, que é apenas um
papel, mas na verdade o símbolo dele é muito maior,
é a garra, a luta de cada homem, de cada mulher que
leva o sustento em nossas mesas.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
(Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Agradeçemos ao
Prefeito de Pancas, Sr. André Cardoso, pelo seu
discurso.

Concedo a palavra ao Secretário Estadual de
Agricultura, Abastecimento e Pesca, Sr. Ricardo
Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO – (Sem
revisão do orador) - Exmº. Sr. Deputado Estadual,
Edson Vargas, com todo respeito e licença do nosso
Presidente, Sr. Deputado César Colnago. O Sr.
Deputado Edson Vargas, hoje, nesta sessão solene, é
o Deputado mais importante por ser o autor desta
grande festa, onde temos a oportunidade e a emoção
de não só presenciar, mas também de estar associado.
Agradeço o Sr. Deputado Edson Vargas pela
oportunidade, pelo convite, pela delicadeza com que
me conferiu para que pudesse, associado ao seu
esforço, trazer o abraço do nosso Governador Paulo
Hartung com que eu tenho contado para que à frente
da Secretaria de Agricultura possamos desenvolver
com muito esforço, com muito trabalho, um conjunto
de ações que com muita confiança estão efetivamente
pôr conta do talento; por conta da capacidade
empreendedora da produtora e do produtor capixaba,
operando um tempo novo na agricultura do nosso
Estado.

Cumprimento o nosso Deputado César
Colnago, Presidente da Casa; cumprimento o nosso
Desembargador, Sr. Antônio José Miguel Feu Rosa
com quem eu tenho a satisfação e o orgulho de
compartilhar dessa amizade de pai para filho, há
tantos anos. Cumprimento todos que compartilham
conosco nesta Mesa, prefeitos e prefeitas municipais,
os nossos Presidentes de Câmaras Municipais, o
Secretário Municipal da Agricultura, o nosso Júlio
Rocha que representa aqui a nossa Federação da
Agricultura, representando o nosso querido
Presidente, Sr. Nyder Barbosa para quem estamos
orando para resgatar a sua saúde, o quanto antes
possível, para retornar e retomar a sua luta
permanente à frente da Federação da Agricultura.
Cumprimento todos. Mas, de forma especial os
nossos agricultores e agricultoras que nos honram
aqui, ao lado de tantos Vereadores, Vereadoras,
Presidentes de Câmaras Municipais, Lideranças
Comunitárias, ex-Prefeitos, vice-Prefeitos. Enfim, o
Estado do Espírito Santo comparece hoje à
Assembléia Legislativa e a mesma abre as suas portas
para que possamos festejar o Dia do agricultor e da
agricultora.

Eu quero cumprimentar algumas pessoas por
suas experiências. E cumprimentando essas pessoas
por serem as mais antigas, eu quero abraçar a todos e
a todas que nos honram aqui com as suas presenças.
Começo pelo meu amigo Jacó Binda, o qual eu peço
que se levante; eu quero cumprimentar também outra
figura histórica da agricultura capixaba que é o Sr.
David Martinho Zanotti e cumprimentar o meu
querido amigo Dário Martins lá de São Mateus. O Sr.
Dário Martins é pai desse tenor extraordinário que
encantou os nossos corações, os nossos sentimentos,
o Sr. José Martins que também é produtor rural e tem
uma obra belíssima lá em São Mateus pelo
fortalecimento da APAE. Está aqui também outra
figura histórica da pecuária do Estado do Espírito
Santo que é o meu amigo Antônio Fonteneli lá de
Baixo Guandu. Referência capixaba e brasileira na
criação de gado guzerá. Enfim, eu procurei
cumprimentar aqui como vocês puderam ver os mais
experientes, aqueles que por mais tempo se
dedicaram e estão se dedicando a essa causa tão
importante para o nosso Estado. Importante do ponto-
de-vista econômico, mas importante,
fundamentalmente, pelo o que representa, pela
ferramenta fabulosa que é em termos de estabilidade
social.

O nosso Estado evoluiu muito nos últimos.
Hoje, apresentamos uma base econômica muito
diversificada. Fomos referência e somos excelência
nos diversos campos da economia nacional e
internacional. Quem não tem orgulho da Companhia
Siderúrgica de Tubarão, que leva o nome da Serra e
do Espírito Santo por todo o mundo? Um conjunto
extraordinário de plantas industriais da maior
importância e da maior excelência.
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Com tudo isso, a nossa agricultura ainda é e
continuará sendo a mais importante e dinâmica
atividade econômica e social para mais de oitenta por
cento dos municípios capixabas. É aquela que se
apresenta com a maior capacidade de gerar emprego,
posto de trabalho e atividade econômica nos seus
municípios.

Uma empresa como a CST, da qual temos
um orgulho muito grande, representa bilhões de
dólares de investimentos e gera seis mil empregos.

Somente a cafeicultura em nosso Estado gera
mais de trezentos e vinte mil empregos. Isso por
conta de uma característica que significa muito para o
nosso Estado, significa uma herança e uma tradição,
que recebemos, conservamos e mantemos dos nossos
antepassados do velho mundo, da Alemanha, da
Pomerânia, da Itália, da África e de tantos países, que
ocuparam essas terras e que desde aquele tempo nos
ensinam que o importante não são as grandes
extensões de terra e sim que a terra cumpra com a sua
finalidade ética, social e econômica, gerando
prosperidade.

Aprendemos e cultivamos cada vez mais
esses valores em nosso Estado: o valor da
preservação e da conservação com os nossos recursos
naturais. Cada vez mais devemos estar atentos a essa
outra variável tão importante, que diz respeito à
fertilidade dos nossos solos e à sobrevivência da
nossa agricultura e da nossa pecuária.

A nossa agricultura de base familiar é a
grande responsável por essa estrutura fundiária que
temos no Espírito Santo, que tem junto com Santa
Catarina a melhor estrutura fundiária deste País, para
mais de oitenta por cento das nossas propriedades
rurais, temos até cinqüenta hectares.

É essa particularidade, associada à
diversificação, à diversidade de clima, de gente e de
solo, é que faz com que o Espírito Santo seja; por
talento, por criatividade, por capacidade
empreendedora e vocação; a grande referência que
somos hoje, num campo muito vasto de cultura.

Se o Espírito Santo fosse um país, seríamos
hoje o quarto país produtor de café no mundo.
Perderíamos para o Brasil, Vietnã, Colômbia e não
perderíamos para mais nenhum país. Citamos o café
porque ele é quase quarenta por cento de todas as
riquezas que geramos neste Estado. Somos hoje
reputação e referência nacional e internacional na
fruticultura, enfim, uma agricultura que se apresenta
de maneira muito diversificada.

O nosso Estado tem um desafio muito
grande, ao qual associamos esse esforço, liderados
pelo Governador Paulo Hartung, modificando-o. O
modelo de concentração demográfica, populacional e
econômica fez com que, hoje, oitenta por cento do
PIB capixaba estivesse concentrado na Grande
Vitória e nos Municípios de Aracruz e Anchieta.

Precisamos desconcentrar o desenvolvimento
econômico e a melhor forma, o melhor caminho é
efetivamente o caminho de fortalecer a agricultura.
Por isso, esse conjunto de projetos e ações que
desenvolvemos no Governo do Estado. O Governo
não planta, não produz; quem produz são vocês,
homens e mulheres, produtores e produtoras. Mas o
Governo tem que criar o melhor ambiente para que
isso se dê de maneira a remunerá-los efetivamente.

Esse esforço já está acontecendo. São muitos
os resultados que acumulamos e adotamos. Nesse
esforço tem sido fundamental a parceria da
Assembléia Legislativa, dos Deputados Estaduais,
que cito nas pessoas do Sr. Deputados César Colnago
e do Sr. Deputado Edson Vargas, que também
preside a Comissão de Finanças, que é o maestro, que
é quem lidera as discussões em termos do orçamento,
é quem dá condições para edificarmos esse programa
sólido que é liderado por nosso Governador, Sr.
Paulo Hartung.

Há mais de vinte anos, por exemplo, que o
Incaper não contratava engenheiro agrônomo, técnico
agrícola. Interrompemos um jejum e contratamos no
ano passado noventa novos profissionais, para
estarmos presentes em todo o Espírito Santo.

Quando assumimos o governo, mais de
quinze municípios não tinham a presença do Incaper.
Com esse concurso público, resgatamos a presença
do incaper nos nossos setenta e oito municípios.

Estamos reestruturando a base de infra-
estrutura do Espírito Santo. Com o programa
“Caminhos do Campo” estamos asfaltando mais de
quinhentos quilômetros de estradas vicinais rurais,
aquelas que dizem respeito ao escoamento da
produção agrícola e o fortalecimento do agroturismo.
Na Secretaria de Infra-Estrutura outros mil
quilômetros estão sendo asfaltados para que
resgatemos e assim termos o Estado, o Governo
presente em todo o Espírito Santo.

O programa “Luz para Todos”, até o final de
2006, levará energia a cem por cento das
propriedades rurais e das residências rurais. Serão
mais de vinte mil famílias que viviam à sombra, no
escuro, sem acesso e sem o conforto da energia
elétrica. Sem condições de ter uma geladeira para
guardarem seus alimentos com seguridade; sem ter
televisão para assistir o Flamengo ganhar um jogo de
futebol; sem ter lazer, cultura.

Até o final de 2006 o Espírito Santo será o
primeiro Estado Brasileiro a ter cem por cento das
propriedades rurais com energia elétrica. Energia que
leva conforto ás famílias, mas que também
moderniza o sistema de produção agrícola.

Para nós, capixabas, que temos um Estado
com mais de cinqüenta por cento do território com
déficit hídrico, ter acesso a energia para ter um
conjunto de irrigação é fundamental. Termos
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condições de ter um secador na nossa associação, ou
um resfriador de leite para cumprirmos com a
premissa e a pré-condição de receber o leite com
segurança e com sanidade.

O programa “Voz no Campo”, presente hoje
em mais de cento e cinqüenta localidades deste
Estado, levando a telefonia, o telefone e também a
internet, que é uma ferramenta fabulosa de
emancipação, de libertação para que os jovens rurais,
assim como os urbanos, tenham acesso à informática
e à internet, tendo assim acesso à tecnologia,
capacitação, valores hoje mais caros e mais
importantes do que a terra.

São programas como esses, como os
desenvolvidos pela Secretaria de Educação, que
nesse Governo mais de cem escolas foram reabertas,
porque é meta do nosso Governo e do nosso
Governador manter o jovem em seu local de origem,
para que ele viva, estude e tenha acesso à
capacitação, informação, educação, que são valores
fundamentais.

Mais recentemente, no programa “Viver no
Campo”, inauguramos mais de trezentas residências
rurais. E até o primeiro semestre do ano que vem
entregaremos mais quinhentas residências rurais. São
investimentos, são ações, são realizações que tem no
seu foco as pessoas, as famílias, melhorando a
condição de vida, a qualidade de vida, a infra-
estrutura, para que na prática contenhamos o êxodo
rural que tantos malefícios gera à sociedade brasileira
e que é um desafio brasileiro, um desafio capixaba,
um desafio universal.

Para que combatamos o êxodo rural e
façamos com que as famílias fiquem em seu local de
origem é fundamental darmos condições das pessoas
viverem com qualidade de vida. E é isto que estamos
fazendo, trabalhando para que a tecnologia, a
competitividade, que não é mais vantagem
comparativa, mas premissa que deve estar presente
no dia-a-dia dos nossos agricultores e agricultoras.

Por isso tudo estou aqui muito feliz,
agradecendo ao Sr. Deputado Edson Vargas pela
oportunidade de festejar o Dia do Agricultor e
também da Agricultora. Neste momento em que
festejamos a retomada das chuvas, pois já íamos para
mais de noventa dias, em algumas regiões, com uma
seca muito grande. Voltou a chover e quando chove
na roça metade dos nossos problemas estão
resolvidos. A outra metade é continuar dando duro,
trabalhando firme para que possamos, no anonimato
do dia-a-dia, abastecer as grandes multidões das
grandes e médias cidades capixabas e brasileiras.

Muitos não se dão conta, porque quando
buscam um supermercado, um ponto de aquisição de
alimentos, acham que quando vêem aquela gôndola,
é como se no quintal do supermercado houvesse uma
fábrica que produzisse aquela variedade
extraordinária de alimentos que produzimos no

interior. Mas para que cheguemos com esses
alimentos ali, por trás tem um trabalho
extraordinário, de sol-a-sol, um trabalho em que se
tem que lutar com o excesso de água, mas às vezes
com sua ausência.

Trabalhamos duro aqui no Espírito Santo,
com o apoio da Assembléia Legislativa, para que
criemos as melhores condições, para que nossa
agricultura exportadora e familiar contribua com o
presente, dando uma contribuição fabulosa ao
desenvolvimento do nosso Estado.

Cumprimento a todos e digo da alegria
pessoal de estar aqui com todos vocês, sob a
liderança e a iniciativa do Sr. Deputado Edson
Vargas, neste dia em que comemoramos o Dia do
Agricultor e da Agricultora. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) – Convidamos o Sr. Secretário da
Agricultura, Ricardo Ferraço, para receber uma
homenagem na parte plana do Plenário, junto ao
povo, que é onde gosta de estar.

Esta é uma homenagem que a Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo e os
produtores rurais do nosso Estado lhe prestam como
forma de reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu
esforço, por sua dedicação e pela compreensão em
relação a esses homens e mulheres que estão em seus
municípios, em suas regiões e precisam tanto do
apoio do poder público que é, em última instância,
aquele que deve sempre olhar com atenção, com zelo,
propondo políticas públicas que possam levar aos
produtores rurais as condições adequadas para o seu
trabalho.

A placa diz o seguinte: “Homenagem da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo
ao Secretário Estadual de Agricultura, Exmo. Sr.
Ricardo Resende Ferraço, pelos relevantes serviços
prestados ao nosso Estado por ocasião da Sessão
Solene em homenagem ao Produtor Rural.”

Gostaria que o Presidente da Assembléia
Legislativa, Sr. Deputado César Colnago, também
estivesse conosco para que juntos façamos essa
entrega. E, ao fazê-la, queremos lembrar que temos
um governante, o Sr. Governador Paulo Hartung,
nosso querido Governador, que tem dado a estrutura
necessária, as condições necessárias para que a
Secretaria de Estado da Agricultura possa fazer o
belo trabalho que está sendo desenvolvido.

Convido o Sr. Deputado César Colnago para
proceder à entrega da Placa ao Secretário de Estado
da Agricultura, Sr. Ricardo Ferraço.

(O homenageado recebe a Placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passamos a palavra ao
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Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, Sr. Deputado César Colnago.

O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão
do orador) – Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde
ao Espírito Santo. Ele está aqui.

O Sr. Deputado Edson Vargas nos falou que
estamos aqui – deve ser recorde - com sessenta e três
ou sessenta e quatro municípios representados. Já
tivemos nesta Casa muitas homenagens, inclusive
datas comemorativas de igrejas importantes, mas
com sessenta e quatro municípios presentes acho que
é muito raro. É um prazer imenso recebê-los aqui.

Parabenizo o Sr. Deputado Edson Vargas por
essa feliz sessão que homenageia os nossos
Produtores Rurais. Isso é fundamental.

Cumprimento todos os componentes da Mesa
na figura do nosso Presidente desta sessão, Sr.
Deputado Edson Vargas. Cumprimento também o Sr.
Ricardo Ferraço, esse grande Secretário de Estado da
Agricultura; o Sr. Luiz Carlos Peruchi, Prefeito de
João Neiva; o Sr. André Cardoso, Prefeito de Pancas;
a nossa Prefeita Dulce Rudio Soares, que amanhã
receberá uma obra extraordinária, uma obra
solicitada por doze Prefeitos e Presidentes de
Câmara, ligando a sede do município à Praia Grande.
Vai chegar até o assentamento na primeira etapa.

Cumprimento também o Sr. Raimundo; o Sr.
Vereador Adair Negão, de Vila Valério; o Sr. Júlio,
vice-Presidente da Federação de Agricultura,
representando o nosso amigo Nyder Barbosa, nosso
conterrâneo; o Sr. João Malanquini, de Jaguaré,
Secretário de Agricultura; o Prefeito de Divino São
Lourenço, Sr. Edinho Teixeira; o Sr. Felismino
Ardizzon; o nosso grande Desembargador Antônio
Miguel Feu Rosa, a quem entreguei uma foto de
quando iniciava a obra do Tribunal de Justiça.
Cumprimento ainda o Sr. Carlito Ozório, Presidente
do PMN.

Começamos hoje na Findes um projeto que
se chama Futuro do Trabalho no Espírito Santo. O Sr.
Secretário Ricardo Ferraço também esteve lá. O
primeiro tema do arranjo produtivo local era
exatamente alimentos e bebidas. Estávamos falando
de um setor muito ligado ao agronegócio, ao interior.
Tive que me retirar, porque fazia questão de estar
aqui neste dia. Eu que sou filho do interior. Vemos
vários amigos, vários conhecidos de caminhadas
políticas, mas também de nossa terra.

Cumprimentamos os Srs. “Fio Binda”, mas
também os Srs. Davizinho, Clério, Proe e Jacinto.
São tantos os amigos presentes que é com muita
satisfação que os recebemos nesta Casa.

Vemos o Sr. Amor, lá de Cotaché; há tempos
que não o via; o Sr. Jaó; o Sr. Edilson Duarte, do
Município de Serra, um amigo que convivemos

juntos na década de 80; o Sr. José Martim, este
grande tenor.

Gostaríamos de dizer, em rápidas palavras, o
que foi dito pela vereadora Rose: na verdade vivemos
muito da esperança do próximo ano. Parabenizamos
o esforço de todos os produtores rurais, a crença, a fé.

O Sr. Antônio Miguel Feu Rosa falava uma
coisa que era muito verdade: quem trabalha na terra é
porque tem muita identidade, tem um dom, é
acreditar na força da terra, na capacidade de arrancar
o seu produto, a sua vida; sua cultura está ali plantada
junto àqueles produtos. Isso só faz quem tem muita fé
porque aqui, diferentemente da Europa, que subsidia
quarenta por cento da agricultura. Aqui no Brasil
temos de lutar contra o juros altos que, muitas vezes,
pagamos ou o banco toma nossa terra.

Não queremos protecionismo, queremos
tratamento justo pois temos uma boa terra e muita
água, na maioria das vezes. Temos os períodos de
seca e de cheia mas temos que aprender a conviver
com isso. Mas as condições com as quais
competimos com a agricultura de outros países é
infinitamente inferior, principalmente quando se trata
de acesso ao crédito.

Agora, estamos com um novo governo, com
o Secretário de Estado da Agricultura, Sr. Ricardo
Ferraço, com um novo Bandes buscando exatamente
discutir essa questão do crédito e, principalmente, de
uma política nacional para a área do setor agrícola, da
agropecuária, fundamental para estabelecer
parâmetros claros.

Do ponto de vista da sociedade, do ponto de
vista da resolução dos problemas da grande cidade,
não os resolveremos se não tivermos um campo
produtivo, produzindo com muito mais tecnologia,
infra-estrutura, com telefonia, acesso às estradas,
energia, eletrificação rural, com o caminho do
campo, com tantas políticas específicas que levará
melhores condições de vida ao homem do interior, ao
nosso produtor rural.

É por isso que esta Casa os recebe com
alegria e que, normalmente, citamos um dado muito
importante: que voltamos a patamares de custeio e
investimento na área da agricultura de vinte anos. A
Assembléia Legislativa, em 2002; último ano do
período anterior antes de elegerem novos deputados,
recebia recursos que eram o dobro dos recursos da
Secretaria de Agricultura. Esta Casa gastava o dobro
de tudo que possam pensar da importância que tem o
setor agrícola. Hoje, esse quadro se inverteu. Estamos
prevendo um orçamento para esta Casa, de noventa
milhões, e cento e quarenta e sete milhões serão
destinados à agricultura. Um orçamento que o Sr.
Ricardo Ferraço teve no primeiro ano de seu mandato
como Presidente desta Casa, com certeza, em torno
de sessenta e oito, setenta milhões que era a realidade
do governo passado.
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Isso mostra nossa capacidade de organizar as
finanças, organizar a Casa e investir naquilo que é
essencial. Agricultura é essencial.

Sou médico; antes do remédio tem de vir a
comida. Não tem melhor remédio no mundo do que
proteína animal, do que os sais minerais que estão
nas verduras, do que aquilo que está no que os
senhores produzem.

Investir na saúde é investir na agricultura, é
investir na produção, é investir naquilo que é a
essência da alimentação do brasileiro, naqueles
produtos fundamentais da nossa vida, do dia-a-dia.
Somos um Estado muito diversificado nesse sentido,
graças a Deus.

É por isso que o apoio à Secretaria de Estado
da Agricultura, não tem faltado, nesta Casa. Como
não tem faltado a competência do Sr. Ricardo
Ferraço e do Governador do Estado, de olhar para
todas as política mas, principalmente, para o homem
do campo; de descentralizar o desenvolvimento
econômico, de pensar que não podemos somente
colocar aqui a atividade produtiva além da atividade
agrícola, de também levar outros instrumentos de
desenvolvimento econômico e outros vetores para as
nossas cidades do interior como o da confecção, em
São Gabriel da Palha.

Na LDO que foi aprovada este ano
aprovamos fundamentalmente o investimento
descentralizado do orçamento; o investimento nos
municípios em que o Estado tem que chegar nas
lacunas em que a política pública é fator de
desenvolvimento investindo em saúde, em educação,
em infra-estrutura na zona rural para elevar o nível de
vida, investindo naqueles municípios em que o IDH-
Índice de Desenvolvimento Humano- é pequeno,
significando pobreza; investindo naqueles municípios
que são portadores de pobreza em maior escala. E
isso só é possível com o desenvolvimento
econômico.

Pensando em desenvolvimento econômico no
Estado do Espírito Santo, temos que pensar em
praticamente setenta municípios onde o eixo
principal, o vetor principal é a agricultura. Temos que
pensar também nas políticas públicas
compensatórias, necessárias, fundamentais e
estruturantes como a saúde e a educação que são
elementos fundamentais de cidadania e que
asseguram condições de dias melhores para o nosso
povo. Os Srs. Deputados desta Casa e este
Parlamento acreditam nisso. Com certeza além de
sermos parceiros na construção de políticas públicas
junto ao Governo do Estado, temos uma boa safra de
prefeitos.

Parabenizamos a todos os prefeitos que estão
nesta Mesa. O povo do Estado do Espírito Santo não
mudou somente o que o Governo do Estado e a
Assembléia Legislativa precisavam de mudar. Onde

precisava mudar no interior, mudou e mudou para
melhor, na grande média.

É diferente quando a Assembléia Legislativa
faz o seu dever de casa, quando o Poder Executivo
faz o seu dever de casa mas você também vê o seu
prefeito fazendo o dever de casa, não gastando à toa e
naquilo que não precisa, mas aplicando dinheiro em
máquinas, estradas, educação rural e naquilo que
chegará ao nosso produtor rural, às famílias que tanto
precisam desses recursos. O recurso não é da
prefeitura e nem do Governo do Estado, o recurso é
nosso, é do povo capixaba, é de quem trabalha e
produz.

Por isso, queremos recebê-los de braços
abertos e estamos muito felizes com a iniciativa do
Sr. Deputado Edson Vargas de trazer para esta sessão
solene os produtores rurais, aqueles que geram não só
na cafeicultura trezentos mil postos de trabalho, mas
muito mais do que isso porque temos a fruticultura e
tantas outras atividades como a pecuária que geram
emprego, renda e que ajudam a tocar o Estado do
Espírito Santo.

Estamos com um compromisso em Itaguaçu,
por isso gostaríamos de fazer as entregas das
homenagens aos nossos dois homenageados pois
temos que estar em Itaguaçu às 19h e já não
chegaremos nesse horário.

Parabéns ao Sr. Deputado Edson Vargas; a
esta Mesa brilhante com a federação; com os nossos
prefeitos e vices; vereadores; a todos que participam
da construção do nosso Estado e aos presidentes de
Câmaras como o Sr. Adilson Espíndula de Santa
Maria de Jetibá, que gostaríamos de cumprimentá-lo.

É sempre um grande prazer para esta Casa,
onde se debate os temas mais importantes,
homenagear aqueles que ajudam o Estado do Espírito
Santo na construção do dia-a-dia das nossas cidades e
da nossa roça que tanto gostamos. Boa-tarde a todos
e parabéns aos nossos produtores rurais. (Muito
bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos à entrega
dos diplomas aos homenageados, pelo Presidente
desta Casa, Sr. César Colnago, e o Sr. Deputado
Edson Vargas.

Inicialmente os Homenageados do Presidente
César Colnago.

Convido o Sr. José Jubilin Binda (Fio Binda)
para receber o diploma das mãos do Presidente desta
Casa, Sr. César Colnago e do Sr. Deputado Edson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Jacob
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Binda para receber o diploma das mãos do Presidente
desta Casa, Sr. César Colnago e do Sr. Deputado
Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Neste momento
ouviremos o cantor lírico Sr. José Martim,
acompanhado pelo pianista Sr. Stefano Nascimento
de Moraes, com a música “ Torna Surrviento”

O SR. JOSÉ MARTIM – Ofereço esta
música às Srªs. Edilha Vargas, Sueli
Vargas, Vitória Martim e a todas as mulheres dos
agricultores que aqui se encontram, bem como a
todas que trabalham nesta Casa.

(É entoada a música “Torna
Surrviento”)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Concedo a palavra ao
Sr. Deputado Édson Vargas.

O SR. PRESIDENTE – (ÉDSON
VARGAS) – É com muita emoção e alegria que
saudamos a todos. Agradecemos à pessoa mais
importante em tudo, em nossa vida: na escola, no lar,
no trabalho, na agricultura e na vida pública, que é
Deus. Agradecemos a Deus por este momento, pois
tem dado uma nova história a este querido Estado.

Um Estado forte, pujante, grandioso em suas
potencialidades. Mas que até bem pouco tempo atrás
sua gente, seu povo não se orgulhava de morar, de
viver e de trabalhar. Percebíamos a tristeza
estampada nos olhares de cada um. Mas, de algum
tempo para cá, estamos notando um novo ambiente,
um novo clima tomou conta de nosso Estado.

O Exmº Sr, Governador Paulo Hartung,
como grande líder e capitão da política de nosso
Estado, resolveu olhar com um jeito diferente em
nosso Estado, a política que costuma dizer: com “P”
maiúsculo. Não haveria nenhuma política que
pudesse ser feita em nosso Estado que a melhorasse,
que desse mais qualidade, se não fosse a política que
olhasse o cidadão onde ele mora, que olhasse o
Estado cuja vocação agrícola é extraordinária.

No início de nossa fala, saudamos todos os
produtores e produtoras rurais presentes, homens e
mulheres que comandam as ações dos homens e
mulheres de mãos calejadas, do esforço da produção
em nosso Estado.

Sr. Secretário Ricardo Ferraço, V. Exª tem
sido muito feliz. Foi-lhe dada a maior oportunidade
neste tempo, que se chama hoje, de dirigir talvez a
pasta considerada mais importante que alguém
poderia lhe dar, que é a da agricultura. Permite V.

Exª andar por este Estado afora e verificar quanta
gente boa, importante. Mas que ainda não tinha o
suporte necessário para desenvolver suas ações.

Aos prefeitos e prefeitas guerreiros.
Agradeço o Prefeito do Município de João Neiva, Sr.
Luiz Carlos Peruchi, que não tem o costume de vir
aos encontros, normalmente feitos nesta Casa de
Leis. Mas, entendendo a importância do Produtor
Rural e valorizando o nosso convite, compareceu. Eu
o saúdo com alegria; meu amigo, companheiro leal,
Sr. André Cardoso de Campos, Prefeito do Município
de Pancas, que tem feito um trabalho no Município
querido de Pancas, que valoriza o Produtor Rural. As
nossas homenagens a V.Ex.ª; Negão Grigoleto,
Presidente da Câmara Municipal de Vila Valério, ao
fazer referência a V.Ex.ª, referimo-nos aos
vereadores e vereadoras presentes; os que no dia-a-
dia de seus mandatos trabalham, ajudam e fortalecem
os Produtores Rurais, também são alvo da nossa
homenagem, respeito e gratidão; a Prefeita do
Município de Fundão, Sr.ª Maria Dulce Rudio
Soares, que há pouco chamamos de “mulher
chorona”. Fizemos alusão à música da sua campanha
eleitoral. Nela, Maria Dulce é a mulher que chora
pela situação difícil que vivia seu Município. S.Ex.ª
disse que esta sessão a fez lembrar dos seus tempos
de criança, porque, como vocês, também, é do
interior. Da roça, como costumamos dizer. À Maria
Dulce, o meu abraço; Prefeito o Município de Rio
Bananal, Sr. Felismino Ardizzon, que também passou
a fazer parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia. S.Ex.ª
é Prefeito de um Município cuja vocação é
eminentemente agrícola, formado por pequenos
Produtores Rurais. Quero que leve aos produtores
rurais do Município de Rio Bananal e Municípios
vizinhos, o nosso abraço, a nossa homenagem;
Prefeito do Município de Jaguaré, Sr. João
Malaquini, ao receber, também, a nossa homenagem
possa receber as homenagens que oferecemos a todos
os Secretários Municipais de Agricultura. A vocês,
Secretários, que mesmo às vezes, sem recursos
necessários, sabem a importância que tem essa gente
que hoje comparece a esta Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo; Sr. Júlio Rocha, vice-
Presidente da Federação da Agricultura, também,
agradecemos a presença de V.S.ª e parabenizamos
pelo trabalho que a Federação tem realizado em
nosso Estado.

Sou Deputado de primeiro mandato. Não
esperava viver momentos tão ricos como os que estou
vivendo nesses dias. Não esperava ver o Estado do
Espírito Santo, em tão pouco tempo, sair das páginas
dos jornais como um corrupto, Estado do crime
organizado, da bandalheira, do mau uso do dinheiro
público, passar a ser visto pelo cenário político
nacional, como uma referência de um Estado, que
colocou em ordem suas finanças, que estabeleceu um
novo modelo de administração, que hoje se orgulha
de ter um orçamento que será aprovado daqui a
alguns dias.
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Onde temos o privilégio de ser o relator pelo
terceiro ano consecutivo. Este é o maior orçamento
da história do Espírito Santo e que 70% dos recursos
investidos, serão destinados ao interior de nosso
Estado.

Temos a certeza de que este Estado se volta
para a agricultura. Hoje, os produtores rurais podem
deslocar-se das suas cidades para vir a esta Casa
receber esta homenagem.

Queremos que os senhores sentados nas
cadeiras do Poder Legislativo Estadual,
compreendam que se estamos nesta Casa como
legisladores, secretários ou como prefeitos,
reconhecemos o valor e o potencial de vocês.
Demonstraremos a nossa homenagem com palavras e
com um diploma que receberão.

Renovamos o nosso compromisso com a
agricultura do Espírito Santo. Trataremos os recursos
públicos com honestidade, seriedade e visão pública.
Desta forma os nossos grandes centros não serão
inchados por pessoas que saem do interior, iludidos
com a grande cidade. Porém, devemos levar em
consideração que não têm apoio. Esses homens do
campo, partem para os grandes centros e encontram
as drogas, a violência, as más companhias e pessoas
que não trabalham para congregar as famílias em
torno de um ideal comum.

Desejamos que o Espírito Santo seja um
Estado que se preocupa com o futuro dessa grande
geração, desse tempo conhecido como uma
construção nova, de uma agricultura forte, de um
povo feliz que construirá um Espírito Santo cada vez
melhor.

Que Deus abençoe a todos. Sabemos que
alguns presentes não tiveram seus nomes citados, há
falhas no acompanhamento dos trabalhos. Quero que
essas pessoas a quem estou contemplando com os
meus olhos, ainda que não tenham recebido uma
expressão de aplauso e de fala, recebam a nossa mais
profunda gratidão, o nosso carinho, amor e muito
obrigado pela oportunidade que estão nos dando, de
exercer, desta Casa, um mandato limpo, honesto,
distante dos mensalões, distante do crime organizado,
distante das coisas que tanto enlamearem o nosso
Estado.

Agora estamos construindo uma história
nova, para nós, para os nossos filhos e para as futuras
gerações. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.

Deixei de citar um querido amigo a quem
gostaria de fazer referência, Carlito Osório, que fiz
questão que viesse a esta sessão, pois tem sido para
mim uma inspiração na vida pública.

Obrigado Carlito, Presidente do PMN do
Estado do Espírito Santo, meu partido, pois na
política, sem partido, você não consegue chegar a
lugar algum. Honro nosso Presidente Carlito Osório.

O SR. CARLITO OSÓRIO – (Sem revisão
do orador) – Agradeço ao Sr. Deputado Edson
Vargas por esta homenagem prestada a minha pessoa.
E retribuo esta homenagem ao Deputado, pois o
nosso partido é de mobilização, PMN - Partido da
Mobilização Nacional.

Estou vendo hoje, nesta tarde festiva, a
coroação monumental desta mobilização. O Sr.
Deputado Edson Vargas compreendeu e encarnou o
espírito da mobilização do partido que presidimos.

Nesta ocasião, presto a minha homenagem ao
Deputado Edson Vargas por esta iniciativa de
mobilização. S.Exa. estava dizendo ainda há pouco
que eu tenho feito muito pelo partido, pois há dez
anos presido o PMN. Mas, digo a S.Exª e a todos que
estão nesta Casa, como disse um grande cientista no
passado: “com uma alavanca levanta-se o mundo”.

Esta alavanca que levantou o PMN neste
Estado tem sido o Deputado Edson Vargas, com sua
sabedoria, com sua determinação, com seu espírito
público, com esta vontade de ver o Partido da
Mobilização Nacional, o PMN, crescendo, com está
crescendo não somente nos municípios, mas também
com figuras importantes que estão vindo para o
partido, como é o caso recente do Desembargador
Antônio José Miguel Feu Rosa, que compreendeu a
importância do PMN, que trouxe a idéia de
Tiradentes para dentro do partido. Também o ex-
deputado Vasco Alves, que veio para o partido. E
outras figuras importantes nos municípios:
presidentes de Câmaras, vereadores, prefeitos aqui
presentes, todos imbuídos dessa idéia de mobilização,
que é a nossa grande alavanca. Como disse o
Deputado, não temos mensalões, não temos caixa
dois, e o nosso trabalho tem sido essa grande
alavanca, essa grande força de crescimento do
partido.

Apresento o trabalho do partido em nível
nacional, que é o Plano Verdurão.

O Plano Verdurão foi elaborado pelo partido
em nível nacional, como forma de combater a fome,
de valorizar o homem do campo.

O Plano Verdurão, elaborado pelo PMN, está
à disposição dos secretários, dos prefeitos, de todos
que quiserem-no conhecer, na portaria desta Casa.
(Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Passaremos à entrega
das homenagens.

Convido o Sr. Gelson Delpupo Bissoli,
produtor de café do Município de Afonso Cláudio,
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)
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O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. José
Carlos Kubit, produtor de café do Município de
Águia Branca, para receber o diploma das mãos do
Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Francisco
Fernandes, do Município de Alegre, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Fabiano
Carvalho de Rezende Filho, do Município de Alfredo
Chaves, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Benedito
Xavier Tavares, de Anchieta, para receber o diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Balbino
Inácio de Lima, de Alto Rio Novo, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Valmir
Nogueira Campos, de Aracruz, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Aroldo
Fonteneli, de Baixo Guandu, para receber o diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Marli
Wagmaker Brozon, de Boa Esperança, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. John
Wagner Teodoro Teixeira, de Brejetuba, para receber
o diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. José
Ailton de Castro Pargas, produtor de tomate,
pimentão e verduras em geral, do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Ademir
Geraldo Degastere, produtor de café, banana, leite e
hortaliças, do Município de Cariacica, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Antônio
Altoé, produtor de café, do Município de Colatina,
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado
Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sr.ª Luciléia
Lagasse, produtora de mel, couro, e produtos
caseiros, do Município de Conceição da Barra, para
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Édson
Vargas.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Vanselmo Pessim, produtor de queijo e mel, do
Município de Conceição do Castelo, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.
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(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Manoel
Reginaldo, produtor de café e leite, do Município de
Divino São Lourenço, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Walkimir
Hand, de Domingos Martins, agricultor e apicultor,
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas e do Sr. Moacir Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Julival
Brochini Serra, de Ecoporanga, produtor de gado
leiteiro, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Clério
Zucoloto, de Fundão, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas e do Sr. Vice-
Prefeito Próia.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. José
Borges Pandino, de Guarapari, produtor de coco, para
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido o Professor Germano para recebê-lo em
nome do Sr. José Borges Pandino.

(O Professor Germano recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Humberto
Campos Pereira, de Ibiraçu, produtor de café e
laticínios, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas e do Sr. Luiz Carlos Marosi.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Mauro
Tomás, de Ibatiba, produtor de café, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIS) – Convido o Sr. Valter
Coelho, de Ibitirama, produtor de café, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas e
do Sr. Edson Dutra Teixeira.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Elias
José Carvalho, produtor de café de Irupi, para receber
seu diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas
e do Sr. Prefeito Luiz Carlos Peruchi.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. David
Martinho Zanoti, produtor de café e pecuária de
Itaguaçu, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas e do Sr. Prefeito Edinho
Teixeira.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Ademir
Gomes Souza, produtor de mel e doces caseiros de
Itapemirim, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas e do Sr. Prefeito Felismino
Ardizzon.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Jacinto
Pereira das Posses, produtor de café, milho, feijão,
arroz, cana e mel de Itarana para receber seu diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas e do Sr.
Prefeito Luiz Carlos Peruchi.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. José
Augusto Santana, produtor de café de Iúna, para
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.
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(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Angelino
Cesconeto, produtor de café de Jaguaré, para receber
seu diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Manoel
Fortunato Ribeiro, produtor de café de Jerônimo
Monteiro, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Fernando
Bravo, produtor de café e pecuária de João Neiva,
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas e do Sr. Prefeito Luiz Carlos Peruchi.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Germano
Seibel, do Município de Laranja da Terra, produtor
de café, milho e feijão, para receber seu diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr.
Waldemar Borges da Silva, do Município de
Linhares, produtor de café e cacau, para receber seu
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. João
Pereira de Miranda, do Município de Mantenópolis,
produtor de café, para receber seu diploma das mãos
do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Nicácio

de Oliveira, do Município de Marataízes, produtor de
abacaxi, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Honório
Florêncio Catelan, do Município de Marechal
Floriano, avicultor, para receber seu diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. João
Antônio Suela, do Município de Marilândia, produtor
de café, cacau, banana e milho, para receber seu
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Jarilson
Mota da Silva, do Município de Mimoso do Sul,
produtor de café, palmito, semente de palmito, palha
branca, pupunha e mel artesanal, para receber seu
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA -
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Tancredo
de Sá Antunes Mourão, do Município de Mucurici,
produtor de gado, para receber seu diploma das mãos
do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. José Braz
de Oliveira, produtor de café, do Município de Muniz
Freire, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Cláudio
Evanes Bettero Cândido, agricultura diversificada e
produtor de café, milho, leite, mel e palmito, do
Município de Muqui, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.
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(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. José
Cassaro, produtor de café conilon, milho e laranja
celeta, do Município de Nova Venécia, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. José
Antônio de Oliveira, produtor de café, do Município
de Pancas, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Hugo
Alberto Kempim, produtor de café, coco e da
agricultura familiar, do Município de Pancas, para
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Luiz
Freitas, produtor de goiaba e gado, do Município de
Pedro Canário, para receber o diploma das mãos do
Sr. Deputado Edson Vargas.

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido a Sr.ª Josenete Brito para recebê-lo em nome
do Sr. Luiz Freitas.

(A Sr.ª Josenete Brito recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Álvaro
Bahia Figueiredo, produtor de goiaba e mamão, do
Município de Ponto Belo, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Celso
Pereira Dutra, do Município de Ponto Belo, para
receber o diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Anacleto
Dadalto, produtor de café e pecuarista, do Município
de Rio Bananal, para receber o diploma das mãos do
Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Jorge
Sara, do Município de Rio Novo do Sul, para receber
o diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Balbino
Inácio Divino, do Município de Rio Novo do Sul,
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. César
Augusto Vassuler, do Município Santa Leopoldina,
produtor de café e gengibre para receber seu diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas. (Pausa)

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido o Sr. Lauretino Lepaus para recebê-lo em
nome do Sr. César Augusto Vassuler.

(O Sr. Laurentino Lepaus recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Belmiro
Salomão, do Município de Santa Maria Jetibá,
produtor de cebola, alho, café e hortigranjeiros em
geral, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Arcebilio
Sedda, do Município de São Domingos do Norte,
produtor de galinha, milho e feijão para receber seu
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)
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O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Alfredo
Backer, do Município de São Gabriel da Palha,
produtor de gado, goiaba, limão e café, para receber
seu diploma das mãos do Sr. Deputado Edson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Pedro
Lúcio Guisolfi, do Município de São Roque do
Canaã, produtor de café, para receber seu diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Danilo
João Marcon, do Município de São Roque do Canaã,
produtor de café, para receber seu diploma das mãos
do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Dário
Martim, do Município de São Mateus, produtor de
café, pimenta jamaica, pimenta do reino e macadame,
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Edilson
Teixeira Duarte, do Município da Serra, pecuarista,
para receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado
Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Gervaz
Rosa Porto, do Município de Sooretama, produtores
de café, mamão e maracujá, para receber seu diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Clarindo
Manthaya, do Município de Sooretama, produtores

de café e maracujá, para receber seu diploma das
mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Alberto
Falqueto, produtor de abacate e café, do Município
de Venda Nova do Imigrante, para receber o diploma
das mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Maurício
Rocha, produtor de banana, do Município de Viana,
para receber o diploma das mãos do Sr. Deputado
Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Getilibe
Henrique Holtz, produtor de gado e café, do
Município de Vila Pavão, para receber o diploma das
mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Almir
Lorenzoni, do Município de Vila Velha, para receber
o diploma das mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Mário
Côgo, produtor de café, coco, cacau e pimenta, do
Município de Vila Valério, para receber seu diploma
das mãos do Sr. Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Cleber
Calabrez, produtor de café e gado, do Município de
Vitória, para receber seu diploma das mãos do Sr.
Deputado Édson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)
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O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Valmir
Nogueira Campos, do Município de Aracruz, para
receber seu diploma das mãos do Sr. Deputado Édson
Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Fabiano
Resende, produtor de café do Município de Alfredo
Chaves, para receber o diploma das mãos do Sr.
Deputado Edson Vargas.

O Sr. Fabiano Resende é o quinto produtor
em qualidade do Brasil; e o primeiro do Estado do
Espírito Santo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Melício
Antônio Montebeller, produtor de uva do Município
de Santa Teresa, para receber o diploma das mãos do
Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Ivo
André Baratella, homenageado dos Srs. Deputados
Euclério Sampaio e Edson Vargas, para receber o
diploma das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido o Sr. Ivomar Fernando Filho para recebê-lo
em nome do Sr. Ivo André Baratella.

(O Sr. Ivomar Fernando Filho
recebe o diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Arzito
Iduino da Costa, homenageado dos Srs. Deputados
Zé Ramos e Edson Vargas, para receber o diploma
das mãos do Sr. Deputado Edson Vargas.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Floriano
William Júnior Jacob para receber o diploma das
mãos da Vereadora Solange Rubim Hubner, de Vila
Pavão.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Neste momento,
encerramos as nossas homenagens nesta sessão
solene, proposta pelo Sr. Deputado Edson Vargas,
que assume a presidência dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE – (EDSON
VARGAS) – Antes do encerramento desta sessão
solene, agradecemos mais uma vez à equipe do nosso
gabinete que cuidadosamente trabalhou para que essa
homenagem pudesse ocorrer.

Agradecemos aos funcionários do Poder
Legislativo Estadual; ao Cerimonial; à Casa dos
Municípios, Dra. Albene Lima Moscoso que sempre
participa de todo o processo de organização e
mobilização dos municípios; à TV Assembléia; ao
Presidente desta Casa, Sr. Deputado César Colnago;
aos demais Deputados que votaram favoravelmente
para que pudéssemos realizar este encontro, que foi
transmitido ao vivo desde o início. Aos presentes que
permaneceram até o momento; aos vereadores; às
lideranças comunitárias; aos prefeitos; aos pastores e
demais lideranças religiosas que passaram hoje nesta
sessão, a nossa gratidão.

A nossa oração é para que Deus os leve em
paz no retorno para os seus lares e que no caminho de
volta levem até as suas residências o calor, o carinho,
o amor, o reconhecimento. E, sobretudo, que a
benção de Deus os acompanhe para que continuem a
desenvolver sempre com saúde e energia as suas
atividades nas suas regiões e nos seus municípios da
forma como têm feito até o momento.

Preparamos um pequeno lanche que será
servido no salão nobre, na saída do plenário. Todos
são nossos convidados.

Continuaremos a nossa peregrinação pelo
Estado, visitando os municípios.

Muito em breve quero tomar um cafezinho
gostoso, como tomamos ontem em Rio Novo do Sul,
quero ir aos municípios, comer aquela carne de
porco, aquela que você frita e guarda na lata de
gordura, pode fritar que eu gosto; comer aquela
polenta, frango com quiabo, aquela taioba.

Certamente agradará muito a este Deputado,
podem me ligar e dizer “matei o frango”, sou bom de
boca e participarei daquela comida gostosa, na sua
região, no seu município. (Pausa)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs.
Deputados para a próxima que será Solene, hoje, às
19h30min, em comemoração aos 50 anos de
DIEESE.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas e
cinqüenta minutos.
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CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA
QUINTA SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE
2005.

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA
MINUTOS, O SR. DEPUTADO CLAUDIO
VEREZA OCUPA A CADEIRA DA
PRESIDÊNCIA.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão. Dispensando a leitura de
um versículo da Bíblia e da Ata, informo aos Srs.
Deputados e demais presentes que esta sessão é
solene, em comemoração aos “Cinqüenta Anos
do Diesse”, conforme requerimento de autoria
dos Srs. Deputados Claudio Vereza, Carlos
Casteglione e Brice Bragato, aprovado em
Plenário.

Convido, para compor a Mesa, o
companheiro Tarcizio Vargas, Delegado
Regional do Trabalho; o Sr. José Carlos Pigatti,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores;
o Sr. Luiz Carlos Rangel, Presidente da Força
Sindical; a Sra. Sandra Pin Bortolon,
Coordenadora Técnica do Dieese, e a Sra. Olga
Maria Pereira Paiva, representante da Diretoria
da Central Geral dos Trabalhadores CGT.

(Tomam assento à Mesa os
referidos convidados) (Pausa)

Lembramos a todos que o Dieese é
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos, instituição que há
cinqüenta anos vem prestando serviços à luta
sindical em todo o País. Notabilizou-se muito
durante todos esses anos de ditadura e da
construção da democracia em nosso País.

Convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – A Presidência registra, com
satisfação, a presença, nesta Casa, do Sr. Gilson
José Pimenta, Sub-gerente dos Correios; da Sr.ª
Rosa Regina da Conceição, Assessora da Fetaes;
do Sr. Carlos Pereira de Araújo, Presidente do
Sindicato dos Bancários; do Sr. Adalto Barreto,
Coordenador da Federação dos Movimentos
Populares de Viana; do Sr. Carlos Uliana,

Assessor da Presidência do Sindicato dos
Ferroviários; da Sr.ª Clemilde Cortes Pereira,
Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória;
do Sr. Eurides Sellin, Presidente do Sintel; do Sr.
José Gonçalves, representando os professores da
UFES; da Sr.ª Regina Célia Silva Correia,
representando a Sr.ª Deputada Janete de Sá e do
Sr. Reginaldo Fernandes da Silva, do Sindimetal.
(Pausa)

Iniciamos esta sessão comemorativa aos
cinqüenta anos do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio Econômicos
(DIEESE), comemoração que acontece em todo
Brasil durante este mês.

Concedo a palavra a Coordenadora
Técnica do DIEESE no Estado do Espírito
Santo, Sr.ª Sandra Pin Bortolon, que fará um
relato da história do DIEESE no Brasil e no
Estado do Espírito Santo.

A SRA. SANDRA PIN BORTOLON –
(Sem revisão da oradora) – Boa-noite aos
membros da Mesa; homenageados; funcionários
do DIEESE e a todos que vieram compartilhar
deste evento em comemoração aos 50 anos do
DIEESE.

Normalmente, assomo a esta Tribuna
para palestrar sobre temas técnicos relacionados
ao mundo do trabalho, demandas vindas do
movimento sindical para o DIEESE. Hoje falarei
da história do DIEESE; o contexto histórico que
essa Instituição nasceu.

Fiz um breve histórico, que será bastante
elucidativo do que é a Instituição, da sua
importância não só dentro do movimento
sindical, mas da sociedade como um todo, que
busca uma sociedade mais justa, menos desigual,
mais fraterna. Enfim, uma sociedade melhor, um
mundo melhor para todos.

Para começar, direi que o DIEESE
originou-se no seio do conflito de classes, como
fruto da necessidade da classe trabalhadora
brasileira de se instrumentalizar e se qualificar
tecnicamente na disputa pela distribuição da
renda nacional. O seu desenvolvimento e a sua
estruturação surgiram como elemento
indispensável para a defesa dos interesses dos
trabalhadores, mas no campo das idéias. Não
atuamos no campo político. Apenas
instrumentalizamos e fornecemos ao sindicato,
aos nossos associados, informações técnicas e
sociais para que qualifiquem ainda mais a sua
intervenção dentro da ação sindical.

De acordo com seu estatuto, no final dos
anos 70, o Departamento tem por finalidade o
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estudo social, econômico das condições de
trabalho das categorias profissionais e das
situações das empresas, bem como o
levantamento estatístico destinado à apuração de
dados relativos a custo e padrão de vida dos
trabalhadores e o regime de redistribuição do
trabalho assalariado.

Acho que o cientista político Chaia, fez
uma definição bastante apropriada e adequada
para o nosso Departamento. Ele diz o seguinte:
“a singularidade do DIEESE transparece, de
imediato, em seu primeiro “Boletim”, publicado
em maio de 1960”. Nessa publicação, o
Departamento declara que é seu objetivo
“realizar estudos e pesquisas sobre problemas da
classe trabalhadora. Representa, pois, uma
inovação dentro do movimento sindical
brasileiro, no sentido de uma tomada de
consciência de que a situação do trabalhador e as
condições de trabalho acham-se enquadradas
num conjunto de fatores nacionais e de que o
conhecimento desta e de outras estruturas deve
ser feito mediante a utilização de métodos
elaborados pelas ciências sociais.” Ou seja,
método científico.

Assim, discorrer sobre pesquisa e
produção do conhecimento no DIEESE é
extremamente gratificante e coloca-se como um
grande desafio. Por que gratificante? Porque essa
é uma Instituição que, ao longo desses cinqüenta
anos de história, vem buscando desempenhar um
papel relevante na luta dos trabalhadores pela
melhoria das condições de vida no Brasil e pela
redistribuição da riqueza nacional. É um grande
desafio pela experiência, porque até onde
sabemos, a única no mundo, que procurou e
procura conjugar produção de conhecimento pela
perspectiva da classe trabalhadora através da
utilização de instrumental científico voltado para
a ação sindical.

Voltando ao contexto histórico, sabemos
que a industrialização brasileira ganhou impulso
após a década de 30, ou seja, trazendo consigo
enormes transformações sociais.

A velocidade de instalação das industrias,
dos centros urbanos e o vigoroso deslocamento
da população do interior para a cidade, entre as
regiões brasileiras, principalmente nos centros
dinâmicos da economia para a formação de
mercados de trabalho, foi muito segmentada,
heterogênea e desordenada. Não houve uma
regulação suficiente para que esse deslocamento
acontecesse com mais harmonia.

Entre 1945 e 1955, com o fim da ditadura
do Estado Novo, a condução econômica do País

oscilou entre o liberalismo e o nacional
desenvolvimentismo, tendo este prevalecido na
orientação dos Governos.

Neste período o movimento sindical
organizou-se dentro de uma estrutura dual em
que, para além do modelo vertical e controlado
pelo Estado determinado pela legislação, vez por
outra, eram empreendidas iniciativas horizontais,
ou seja, entre as entidades através de estruturas
paralelas. Essas iniciativas destacam-se
historicamente, lá pelos idos dos anos, o PUI
Pacto de Unidade Intersindical e o PUA, Pacto
de Unidade de Ação. Assim como o CGT
Comando Geral dos Trabalhadores. Da
experiência dessas três entidades, criaram-se
condições para o surgimento do DIEESE.

O surgimento do DIEESE se deu pela
necessidade de os trabalhadores contraporem
suas idéias às idéias dos patrões. Com este
objetivo, o movimento sindical concebeu o
DIEESE como órgão técnico do movimento
sindical e, essencialmente unitário.

Como toda iniciativa cientifica, a
tentativa de apreender a realidade segundo um
determinado propósito e ponto de vista necessita
de elaboração e de método.

Os primeiros anos do DIEESE foram o de
construção e implantação do Índice de Custo de
Vida o ICV que era praticamente um teste para a
sua sobrevivência da proposta da instituição.

Ao mesmo tempo o DIEESE orientou-se
para a construção de um instrumental que
permitisse ao movimento sindical um discurso
fundamentalmente técnico, além de político, que
já fazia parte das entidades, na defesa dos seus
interesses. Para tanto o departamento foi e
continua sendo uma iniciativa não só sindical
mas também cientifica produtora de
conhecimento.

Na amarração do objetivo político de se
contrapor ao discurso patronal, com a solidez de
um discurso cientifico elaborado sob a ótica dos
trabalhadores. O espaço aberto pelo DIEESE
agregou apoiadores no meio sindical e
colaboradores na área acadêmica, em que foram
recrutados os seus quadros técnicos.

Apesar das dificuldades, principalmente o
grande ajuste que fizemos em 1998, o DIEESE
firmou-se, sendo obrigado a hibernar por meses
em 1964, ano do golpe militar que, entre outras
coisas, desarticulou o movimento sindical.

A partir de 1964 e praticamente até a
década de 90, o grande objetivo de estudo para o
DIEESE foi a inflação, suas conseqüências para
a classe trabalhadora e as políticas
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governamentais para combatê-la. Entretanto não
bastava medir a variação dos preços
corretamente, era necessário adentrar o mundo
dos números para tornar inteligíveis intricadas
fórmulas matemáticas que o ministro de então
julgava oportunas para substituir todo o
complicado jogo de forças presente nas
negociações salariais entre sindicatos e patrões
que infelizmente, são relações desiguais.

Aqui o discurso do Governo e dos patrões
poderia resumir-se em: “Reajuste de salário gera
inflação”. Daí derivou-se toda uma série de
políticas econômicas que, independentemente de
sua consistência, utilizavam os salários como
variável de ajuste. Com isto, o conjunto das
medidas econômicas quase sempre incluía um
artifício para reduzir os parâmetros de correção
de preços no momento de seu repasse aos
salários, ou seja, não bastava calcular e entender
a inflação, e sim intervir sistematicamente no
sentido de valorizar a remuneração do trabalho e
evitar que as políticas econômicas se utilizassem
do salário como mecanismo de ajuste.

Esse contexto levou à sofisticação da
argumentação dos trabalhadores, pois não
bastava mais provar que havia inflação; era
preciso mostrar que o seu repasse aos salários,
determinado pelas políticas salariais, era apenas
parcial e, portanto, não poderia ser
responsabilizado como causa principal geradora
do processo inflacionário.

No final dos anos 70 e em todo o decorrer
dos anos 90, novos desafios passaram a se
colocar para os trabalhadores na relação capital-
trabalho, dadas as mudanças da economia em
nível mundial e o avanço do movimento sindical
nos anos 80. Lembramo-nos muito bem das
famosas greves nos anos 80 e que culminou,
entre outras, na Constituição de 1988, que foi
sobremaneira mais modernizadora do ponto de
vista das relações de trabalho.

Nesse contexto, o DIEESE ampliou seu
campo de análise, passando a enfatizar outras
dimensões do mundo do trabalho, como emprego
e desemprego, processo de trabalho, automação,
formação profissional, terceirização e sistema de
relações de trabalho.

Essa expansão abriu possibilidades de
reorganização da estrutura interna do DIEESE e
ai entra o DIEESE Espírito Santo, assim como
outros quatorze escritórios foram abertos,
ramificações do DIEESE nacional que fica em
São Paulo para os demais Estados brasileiros que
montavam o funcionamento do escritório
regional.

Convém lembrar que a partir do final dos
anos 70, o DIEESE intensificou também as
atividades de educação sindical em temas
relacionados à negociação coletiva e à produção
técnica desenvolvida pela instituição.

Assim, a partir da prática da negociação
coletiva, que é o fórum privilegiado onde o
DIEESE assessora intensamente seus associados
no Estado e no Brasil, passou a desenvolver
atividades (seminários, cursos, oficinas) e
programas que tratam de estudar o objeto da
negociação coletiva. Não só o objeto das
negociações coletivas, mas todos os aspectos
sociais e políticos que envolvem o contexto
direto e indireto do processo de negociação, bem
como as estratégias e as táticas que são
construídas ao longo do processo para fazer a
movimentação dos atores em torno do processo
negociado.

Para desenvolver essa dimensão de
educação, o DIEESE adotou institucionalmente
uma concepção pedagógica coerente com seus
princípios, assentada no diálogo como base da
troca de saberes nos espaços de aprendizado, na
construção coletiva a partir das práticas e
experiências das pessoas e grupos e na busca de
uma abordagem que compreenda a diversidade
de olhares, interesses e propósitos presentes na
realidade. Ou seja, não basta produzir
conhecimento, é preciso que a gente difunda o
conhecimento, e a área de educação do DIEESE
veio no sentido de tornar acessível esses estudos
para o conjunto do movimento sindical.

Até meados da década de 90, a inflação e
as políticas salariais prosseguiram no centro do
debate, mas não eram o eixo principal das
negociações coletivas. Entretanto, nos
desdobramentos da abertura econômica e da
reestruturação produtiva em curso foram
deslocando o eixo das relações de trabalho para
o tema do emprego, em todas as suas dimensões.

Neste período, reelaboraram-se os
argumentos de que aumentos salariais levariam a
aumentos da inflação e, aliados à tentativa da
manutenção engajadas dos direitos trabalhistas, à
perda de competitividade dos produtos
brasileiros, o que, conseqüentemente poderia
resultar no desemprego. Assim, aumentos
salariais e permanência de direitos passou a ser
prejudiciais aos trabalhadores e à economia do
País.

Neste contexto entram as pesquisas de
emprego e desemprego do DIEESE que tem na
verdade uma metodologia que contempla a
segmentação do mercado de trabalho nacional,



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6825

que é bastante diversificado, e os esforços
voltados para a qualificação profissional para
garantir a entrada deste trabalhador no mercado
de trabalho.

Enfim, uma das características marcantes
do DIEESE é resultante da relação entre
sindicalistas e técnicos, o que imprime uma
dinâmica singular à instituição e permite a
interação entre conhecimento, produção
científica e ação política sindical.

Já os técnicos, normalmente de formação
humanistas e engajados politicamente, tendem a
não participar da vida partidária e dedicar-se ao
DIEESE, dado que assessoram uma imensa
gama de sindicatos das mais diversas matizes
políticas. Seu papel é o de produzir
conhecimento que deverá ser instrumentalizado e
articular a produção técnica do departamento.
Essa é uma citação do “Chaia”, que é um
cientista político.

As alterações ocorridas na economia
brasileira nos anos 90 tiveram impacto
significativo na atuação do DIEESE. Fruto da
luta pela democratização, inúmeros espaços
institucionais foram conquistados pela
representação dos trabalhadores e por tabela
afetaram o DIEESE, que passou a ocupar os
espaços institucionais na defesa dos interesses da
classe trabalhadora.

Para o DIEESE, essa ampliação da
agenda nos anos 90 teve implicações no ponto de
vista estrutural e financeiro para a instituição.
Mas por outro lado, colocou-nos um desafio de
produzir conhecimento para entender os novos
desafios e saber enfrentá-los da maneira mais
positiva possível.

Ademais, a negociação no plano
institucional conduz o DIEESE como órgão de
pesquisa e assessoria a uma nova etapa de
produção técnica, ligada não só à formulação e
instrumentalização do Movimento Sindical,
como também na formulação de políticas
públicas e estratégicas para o conjunto da
sociedade. O que concretiza isso é a participação
em vários fóruns que o DIEESE tem feito ao
longo dos anos.

Em dezembro deste ano, o DIEESE faz
aniversário. São 50 anos desempenhando o papel
para o qual foi criado pelo Movimento Sindical:
desenvolver atividades de pesquisa, assessoria,
educação e comunicação nos temas relacionados
ao mundo do trabalho e que se ajustam aos
desafios que a realidade cotidianamente coloca
para a organização dos trabalhadores brasileiros.

Ao longo desse tempo, a instituição
consolidou-se principalmente pela sua eficiência
e credibilidade, tornando-se uma fonte de dados
importantes para a sociedade como um todo.

Trata-se de uma criação única do
Movimento Sindical Brasileiro: sua forma de
organização, seu pluralismo e sua história não
têm correspondência em nenhuma outra parte do
mundo. É uma entidade civil sem fins lucrativos,
mantida pela contribuição das entidades
sindicais, onde estão representadas todas as
correntes do Movimento Sindical Brasileiro.

O seu futuro dependerá da consciência e
da importância atribuída por todos os segmentos
que trabalham e conhecem a trajetória da
entidade. Depende de todos nós o
reconhecimento e a manutenção desta entidade
por mais 50 anos, que se consolidou como fonte
de produção sempre na defesa dos interesses e na
busca por uma sociedade mais justa.

Obrigada a todos que vieram a esta Casa
prestigiar essa sessão solene. (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) - Muito obrigado Sandra Bortolon,
por esse histórico bem completo. Antes de 1955,
com outras instituições que também já atuava
assessorando o Sindicato. Mas, foi a partir de
1955 com o DIEESE atuando, dando sustentação
técnica e científica à luta sindical no Brasil.

Lembro-me quando comecei a militar nos
idos de 1970, quando o índice do custo de vida e
as perdas salariais eram os temas do momento.
Setenta e três por cento roubados pelo Delfim
Neto e que se transformaram no principal objeto
de luta dos primeiros sindicatos que conseguiam
dobrar o domínio da ditadura, em 1975 ou 1976,
e as primeiras greves em 1978.

A Presidência agradece a presença, nesta
Casa, do representante do Comando do Corpo de
Bombeiros, 1º Tenente Valter Victorino Pinto;
do Sr. João Neto, Diretor do Sindicomerciários;
do Sr. Rodrigo Oliveira Rocha; do Sr. Edgar
Correa, da DRT; do Sr. José Carlos Ferreira, da
Prefeitura de Vitória; do Sindicomerciário, Sr.
Jairo Jair Falcão; da DRT, Srª. Rosilane Borges
dos Santos; do Sr. Paulo César Borba Perez,
mais conhecido por “Carioca”, do Sintraconst,
Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil; também do Presidente do
Sindicomerciários, Sr. José Carlos Nunes; do
Secretário Municipal de Ação Social de
Cariacica, Sr. Jorge Luiz Davel; do representante
do Sindaema, Sr. Adailson Costa; do
Sindicomerciários, companheiro “Jakson”; do
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vice-Prefeito de Viana, companheiro “José
Luiz”; também dos Vereadores, Sr. Arlindo
Lagáss, de Santa Maria de Jetibá, que tem
sempre atendido o nosso convite e da nossa
Vereadora de Vila Velha, Srª. Linda Moraes, que
também é dirigente do Sindialimentação e está
acompanhada de vários dirigentes lá do
Sindicato, que antigamente era mais conhecido
por Sindicato da Garoto e depois se ampliou.

Quero registrar também que os Srs.
Deputados Heraldo Musso e Paulo Foletto
enviaram justificativa por não poderem
comparecer, além da Srª Deputada Janete de Sá,
que também nos comunicou da sua
impossibilidade de comparecer a esta solenidade.

Concedo a palavra ao Sr. José Carlos
Pigatti, Presidente da CUT.

O SR. JOSÉ CARLOS PIGATTI –
(Sem revisão do orador) – Boa- noite a todos;
Queremos cumprimentar a Mesa, na pessoa do
Sr. Deputado Claudio Vereza que é o
responsável por esta sessão solene, onde a
sociedade comemora Cinqüenta Anos do
DIEESE.

Cinqüenta anos de uma instituição que é
de credibilidade internacional; cinqüenta anos de
uma instituição que se dedicou à criação de
metodologia e de técnicas para pesquisa com a
visão da classe trabalhadora, a estatística e a
economia. Transformando o “economez” para o
“sindicalez” e nós, dirigentes sindicais, do
“sindicalez” para o português. Quer dizer, não
conseguiríamos dialogar com a nossa categoria
se não tivéssemos a assessoria do DIEESE.

Essa entidade que a Srª Sandra Bortolon
explanou muito bem e disse que é uma entidade
unitária. Realmente é o único local no Brasil
onde conseguimos ver CGT, SDS, Força
Sindical, CUT, todas as seis centrais, sentadas à
Mesa, coordenadas pelo DIEESE e tratando de
uma questão única, que é a defesa da classe
trabalhadora brasileira. Esse é um fator ímpar no
mundo. Não há no mundo uma entidade que
cumpra esse papel que o DIEESE cumpre no
Brasil.

É extremamente relevante dizer que o
DIEESE funciona com uma estrutura mínima. A
Srª Sandra Bortolon falou que é uma instituição
sem fins lucrativos e que funciona com uma
estrutura mínima. Aqui, no Espírito Santo, até
bem pouco tempo, só tínhamos uma economista
que é a companheira Sandra Bortolon. Dava
conta de todos os sindicatos filiados.

Hoje, podemos contar também com o
companheiro “Zenaldo”, que vem se juntar aos
companheiros do Espírito Santo. É uma
instituição que estuda, pesquisa e elabora para os
dirigentes sindicais poderem fazer a ação política
sindical com a sua categoria.

Cinqüenta anos de uma instituição que
tem realmente criado uma metodologia, um
know-how, uma técnica para fazer os dirigentes
sindicais compreenderem melhor a economia.
Nos seus estudos e nas suas pesquisas podemos
citar algumas: como a pesquisa do emprego e do
desemprego, a pesquisa que todo mês sai na
imprensa e da cesta básica. Tem se colocado em
condições de disputar a metodologia e resultados
de suas pesquisas com as principais instituições
brasileiras, como a Fundação Getúlio Vargas, o
IBGE e tantos outros. Agora que vai muito bem,
ela também vai bem; quando o movimento
sindical passa por situações difíceis, também o
DIEESE passa por situações difíceis.

Em nome da Central Única dos
Trabalhadores, dizemos para cada companheiro
ou dirigente sindical a importância que é o
DIEESE para a classe trabalhadora brasileira. E
muito mais, para cada município, para cada
prefeitura, para cada governo de estado que
podem aproveitar essa metodologia construída
durante cinqüenta anos, com a credibilidade
internacional que o DIEESE tem, para poder
fazer suas parcerias, seus convênios, colocar o
DIEESE também a serviço da classe
trabalhadora através da institucionalidade.

O DIEESE também faz parcerias e
desenvolve projetos para as instituições. Temos
aqui a DRT representada pelo Delegado, Sr.
Tarcizio Vargas, que pode fazer parceria com o
DIEESE para vários estudos e pesquisas no
mundo do trabalho. Também as prefeituras e as
câmaras podem fazer convênios e elaborar
projetos junto ao DIEESE para estudar, com uma
metodologia com cinqüenta anos de
comprovação e com alta confiabilidade e
credibilidade, as questões sociais da classe
trabalhadora.

Aqui, em nome da Central única dos
Trabalhadores, temos que registrar a importância
que foi, é e continua sendo o DIEESE para a
classe trabalhadora e para os dirigentes sindicais.
E deixar nossa preocupação: Qual o DIEESE que
queremos para o futuro? Esse DIEESE do futuro
depende da associação, da filiação, da
participação de todos os dirigentes sindicais
para, reconhecendo esses cinqüenta anos de bons
serviços prestados à classe trabalhadora, darmos



Vitória-ES, terça-feira, 08 de novembro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6827

estrutura e condições para que o DIEESE
continue mais cinqüenta anos lutando e ajudando
os dirigentes sindicais a defenderem os
trabalhadores brasileiros.

Em nome da Central Única dos
Trabalhadores queremos deixar um abraço a
todos os companheiros que sempre defenderam e
construíram o DIEESE, defendendo assim a
classe trabalhadora brasileira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado José Carlos Pigatti,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores.

Registramos a presença das
companheiras do Sindiupes, Sras. Maria
Madalena Alcântara e Heloísa Vaillant.

Concedo a palavra a Sra. Olga Pereira
Paiva, da CGT, para sua saudação.

A SRA. OLGA PEREIRA PAIVA –
(sem revisão da oradora) – Boa-noite a todos e
à Mesa na pessoa do Sr. Presidente Claudio
Vereza. Neste momento parabenizo, em nome da
Confederação Geral dos Trabalhadores-CGT-, o
DIEESE e dizer que na realidade não seria eu
que estaria falando em nome da Confederação,
mas estou felicíssima, porque enquanto
funcionária pública municipal já contratamos
uma vez o DIEESE para fazer um levantamento,
porque naquele momento não sabíamos como
proceder. Adoramos e novamente convocaremos
o DIEESE para estar junto conosco.

Como o Presidente da CUT falou, é uma
obrigação nossa, de todo o sindicato, de todas as
centrais sindicais, trazer o DIEESE para junto da
gente. Até porque, ninguém melhor que eles para
fazerem o levantamento e contribuindo conosco
nesse momento.

Faço essa colocação curta porque não me
preparei adequadamente. Mas queria parabenizar
o DIEESE em nome da Sra. Sandra Pin
Bortolon.

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. Luiz
Carlos Rangel, representando a Força Sindical.

O SR. LUIZ CARLOS RANGEL –
(Sem revisão do orador) – Boa- noite a todos
companheiros e companheiras presentes.

Esta noite é muito especial. Quero, em
nome desses cinquenta anos de DIEESE, saudar
a iniciativa da Assembléia Legislativa, na pessoa
do Sr. Deputado Claudio Vereza e demais

Deputados que votaram para que esta sessão
fosse realizada hoje.

Saúdo todos os presentes, o companheiro
Tarcísio Vargas, da DRT, que hoje está
desenvolvendo um trabalho maravilhoso na
Delegacia Regional do Trabalho e daqui a pouco
vocês entenderão o porquê. Porque eu peguei o
regime militar e naquela época não tínhamos
acesso a algumas informações na DRT e a coisa
era muito difícil. Então, prova que, efetivamente,
ao longo do tempo transformamos um pouco este
País.

Saúdo o companheiro José Carlos Pigatti
pelo bom desempenho e o trabalho que vem
desenvolvendo na CUT; a companheira Olga,
representante da diretoria da confederação geral;
e a STS, que não sei se tem algum companheiro
no plenário, mas foi convidada para estar
presente.

Começo a minha história junto ao
DIEESE e da companheira Sandra Bortolon.
Acho que você fez um relato bastante objetivo,
sucinto e dizendo o papel do DIEESE durante
todo esse tempo de transformações.

Passei como dirigente sindical um dos
momentos mais difíceis da minha vida. Primeiro
foi o milagre econômico, em São Paulo, em
1975, quando trabalhava na Ford Willys, em São
Bernardo do Campo, quando surgiu o milagre
econômico. Naquela época tinha que ser feita
uma votação entre MDB e Arena para saber se o
bipartidarismo poderia continuar e os sindicatos,
naquela época, não tinham poder de
efetivamente discutir uma pauta. Era uma data
base única, que era anual, e não tinha data base
que hoje temos no projeto de abertura.

Em 1977 iniciei minha carreira na Vale
do Rio Doce, na usina de pelotização I. Na época
fui orientado para iniciar as atividades. Eu tinha
o cabelo amarrado, barbinha comprida, tinha que
entrar como ajudante. Eram as táticas do partido,
o PCB, na clandestinidade naquela época. E
consegui entrar na Vale do Rio Doce. Mas com
dois anos descobriram que eu era filho de um
militar que participou na Intentona Comunista de
1953, no 3º RI, do Rio de Janeiro, e era amigo de
Agildo Barata, de Luiz Carlos Prestes, participou
da Coluna Prestes, e aí fui demitido da Vale do
Rio Doce, naquela época.

Naquele momento de repressão do
regime militar, nós trabalhadores tínhamos muita
dificuldade na nossa organização e tínhamos
oportunidade, e o Sr. Deputado Claudio Vereza
lembra disso, pois tivemos muita militância
juntos, de ter alguns intelectuais que não eram
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aceitos pela sociedade, mas que tinha interesse
de também aglutinar alguma coisa de abertura.
Eram os estudantes do DCE, os acadêmicos.
Temos alguns nomes na história que depois
devemos relatar uns dois ou três. E começamos
aquela luta. O índio em busca da terra; a pastoral
operária organizada dentro da igreja com a
companheira Alta e outras Freiras, a Zezé e
outras mais, desenvolvendo um trabalho muito
bom de organização.

Em 1978, 1979 já me via como uma
possível liderança sindical. Eu não sabia, não
tinha experiência. Como que você vai sair para
ser um dirigente sindical com o sindicato que era
atrelado ao Governo, onde você tinha um tal de
Pessoa Cavalcanti, que era um general que
estava dentro da DRT; tinha ao lado da DRT
uma comissão de enquadramento sindical que
era tudo agente do SNI. Eu não sabia. Só fui
saber depois que mudou o Pessoa Cavalcanti e
entrou o Danilo Duarte, que naquela época
colocava um gravador de todo tamanho para
fazermos as reuniões e gravar o que falávamos.
Eu não aceitava e radicalizava.

Então, em 1978, 1979 surge aquela
grande greve no ABC para abertura, a
organização dos sindicatos e nos anos 80, 81 e
82 já estava clandestinamente como funcionário
da Samarco Mineração, do qual sou empregado
até hoje.

Mas, o que não prestou no Chile, em
1973, veio para a Samarco Mineração; o que não
prestou para os Estados Unidos, veio para a
Samarco Mineração; o que não prestou para
Angola, veio para a Samarco Mineração.

Mais tarde soubemos que o Sr. João
Amado era angolano, pois não sabíamos disso. O
cara tinha um Toyota, vamos organizar o
trabalhador, vamos fazer um trabalho
clandestino, vamos fazer isso. A partir daí,
começamos essa luta. Conseguimos para os
Sindicatos dos Metalúrgicos do Município de
Cariacica, fazendo uma oposição - nós e o Sr.
Edilôncio Valério Brandão, naquela época nos
reuníamos dentro da pastoral: um com uma
tendência, outro com outra.

Dali saímos para o Sindicato para tirar os
Srs. Carlos Alberto Muniz Valente, Alfredo
Bento Cristo, que era um grupo atrelado ainda ao
regime. Chegamos à presidência de um
sindicato, com muita dificuldade. Quem ia para
as ruas conosco, pichar muro, é o atual vice-
Governador do Estado, Sr. Lelo Coimbra, que
depois tornou-se Médico do Trabalho dentro do
Sindicato dos Metalúrgicos; o Sr. Paulo Hartung;

Fernando Herkenhoff; Geraldo Correia e Izildo
Correia Leite. São esses nomes, que
efetivamente como o Sr. Lauro Ferreira Pinto,
eram da Intersindical que foi criada.

Surge, nos anos 80 e 81, esse fenômeno
quando tomei um susto quando disseram: “Está
chegando um técnico do DIEESE para te
ensinar.” Tive medo. Como é que conversarei
com um técnico do DIEESE? Naquela época se
vivia sob pressão e dificuldade. O que ocorreu?
O DIEESE trouxe-nos uma novidade. Qual era a
novidade? Os sindicalistas tinham o dever
naquela época de se organizar e se prepararem
para efetivamente para uma negociação, porque
as empresas estatais eram o patrimônio nacional
e não podia pressionar. Você pressionava aqui,
tinha a Siderbrás, em Brasília. Depois tinha não
sabíamos o quê para fornecer um índice que era
anual, que repunha a inflação. O trabalhador
achava que ganhava alguma coisa e aquilo era
somente para os meses de novembro e
dezembro. Quando chegava o mês de janeiro já
estava perdendo. Daí tinha a CST e a Ferro e
Aço e depois a CVRD. Conseguimos, naquele
período, receber algumas orientações.

Surge nos anos 83 e 84, mais
precisamente, a “desvalorização do cruzeiro”,
que chamavam os trabalhadores para reduzir a
carga horária para seis horas. Um fenômeno,
naquela época: tirar do salário do trabalhador.

O DIEESE, deu-nos um apoio muito
grande porque ou aceitávamos a redução, ou
tínhamos demissão. Tínhamos de ir para o
embate e consultar as bases.

Nos anos 85 e 86, surge um outro
fenômeno, o tal do “pelego”. Todos os
sindicalistas que fechavam os acordos sem
aceitar a proposta do DIEESE, sempre com um
índice superior, era “pelego”. Batizaram-me com
esse nome. E, perguntei: O que é “pelego”? Fui
lembrar que é um negócio que coloca na cela,
entre a parte traseira e as costas do cavalo.
Surgiu essa pressão. Já estava rachado - percebi
que tinha puxado a linha - a reformulação
partidária tinha criado o PT. Surgem vários
partidos e começa uma discussão de proposta de
luta. Se voltarmos um pouquinho na criação da
CUT em São Paulo.

Essa história, um pouco rápida, que
relatamos nesta sessão traz nos anos 87 e 88 uma
coisa muito importante: a criação do DIAP, o
Departamento Intrasindical de Parlamentares, do
qual participamos efetivamente. Os dirigentes
que não tinham formação para conduzir os
sindicatos, passaram a ter uma assessoria do
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DIEESE nas negociações coletivas. Mas o
governo e o patrão nunca aceitaram o índice do
DIEESE, porque era sempre superior. Mas era
um índice detectado e captado tecnicamente para
dar uma resposta em cima de tudo que o
trabalhador tinha perdido.

Sabemos que no ano de 1988, da
Constituinte de 1988, na Constituinte e no
processo de abertura o DIEESE teve um papel
fundamental no que tange à luta da organização
dos trabalhadores na sua formação. Qual a
formação técnica que tínhamos? Nenhuma.
Éramos um metalúrgico que surgiu na base. É
esse aí que será. Vamos pegar esse aí como
pegava o Sr. Odilonso. A igreja achava que o Sr.
Odilonso que era o homem ideal naquela época.
O Sr. Odilonso que será o presidente do
sindicato.

Foi assim que surgiram as lideranças que,
hoje, se não fizeram história pelo menos deram
um passo no processo da transformação deste
país.

Lembramo-nos dos companheiros Luiz
Inácio Lula da Silva; do Meneguelli; do
Joaquinzão, que era o Pelegão; do Mageu Egídio
e de tantos outros companheiros em São
Bernardo do Campo, que naquela época eram
condecorados.

Nos anos 80 surge uma coisa nova que
seria um sindicato mais radical e combativo que
iria realmente mudar a nossa história. Surge
então o Sr. Tarcísio Celso Vieira de Vargas, que
uma vez deu confusão e porrada dentro do
sindicato, saiu pela janela. Era desse jeito o
negócio. Estão nesta sessão vários companheiros
como o Sr. Caetano Roque da Silva e a Srª.
Regina Célia Silva Corrêa, que era da Cofavi.
Temos as fotos com Regina e o Tarcísio Celso
Vieira de Vargas no palanque, está tudo
guardado. Como também com o Sr. João Coser e
o Sr. Deputado Claudio Vereza nos caminhões.

Com o DIEESE hoje fazendo fazem
cinqüenta anos,e a sua história, precisamos
relatar sobre essas pessoas que contribuíram para
essa história. Vemos hoje o Sr. Claudio Vereza
como deputado, mas em toda assembléia que
chegava, naquela época, tinha que passar a
palavra para ele como também para o Sr. João
Coser e outros mais.

O sindicalismo só cresceu e evoluiu a
partir do momento em que a instituição DIEESE
passou a contribuir com os sindicalistas e por
isso estamos aqui, hoje, comemorando os seus
cinqüenta anos.

Se nos perguntassem alguns dias atrás
quantos anos tinha o DIEESE não saberíamos
responder. Só recebíamos os caderninhos com os
cálculos, com os acordos nacionais, com as data
base e as orientações técnicas.

Resumimos esse nosso encontro de
cinqüenta anos dizendo que é necessário que os
dirigentes sindicais, as entidades, as prefeituras e
outras instituições não percam esse espaço dessa
grande consulta.

O DIEESE sempre foi e sempre será uma
organização técnica para dar frutos para a
organização dos trabalhadores de uma maneira
geral. Existem os trabalhadores que estão
penalizados com esse negócio. Quem se
organizou de 1988 para cá, que passou para o
sindicato único, como os funcionários públicos,
que não tiveram realmente organização e a data
base definida, tem a data base para reajuste e
passou a buscar alternativas, as prefeituras, etc.
Então, isso precisa ser visto de uma outra forma
daqui para a frente.

Encerramos dizendo as seguintes
palavras: Ai de nós se não tivéssemos a
oportunidade de ter o DIEESE durante toda essa
trajetória que tivemos, tanto do regime militar
para o projeto de abertura.

Costumamos dizer em nosso
pronunciamentos: Se alguém luta para derrubar o
Luiz Ignácio Lula da Silva, o metalúrgico, que
chegou ao poder, não cairão somente os
metalúrgicos; cairá todo um sistema de
organização política deste Pais.

Assim encerramos o nosso
pronunciamento e agradecemos pelo convite.
Parabenizamos o DIEESE porque essa luta não
de 50 anos, e sim para mais 50 anos; mais 50
anos; mais 50 anos e assim sucessivamente.
Muito obrigado e boa-noite a todos.

O SR. PRESIDENTE – (Claudio
Vereza) - Obrigado, Rangel, representando a
força sindical.

Agradecemos a presença da Drª. Ivone
Vilanova, da OAB, sempre presente nesta Casa
quando homenageamos entidades e instituições
significativas para a nossa sociedade.

Concedo a palavra ao Delegado Regional
do Trabalho, o Sr. Tarcízio Vargas.

O SR. TARCÍZIO VARGAS – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite a todos os
presentes e saúdo à Mesa em nome da
companheira Sandra Pin Bortolon, Coordenadora
Técnica do DIEESE, que representa tão bem esta
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instituição no Estado do Espírito Santo há quinze
anos.

Há quinze anos o DIEESE assessora o
Movimento Sindical e, hoje, ao comemorarmos
os cinqüenta anos da presença do DIEESE na
assessoria do sindicalismo brasileiro é preciso
refletir e pensar como foi importante para a
instituição ter um sindicalismo de qualidade para
enfrentar todas as dificuldades pelas quais
passou, com certeza, o mundo do trabalho nesse
período.

A Sra. Sandra Pin Bortolon relatou
alguns momentos; e, apesar de ter três anos a
mais do que o DIEESE, confesso que só pude
conhecer um pouco mais o mundo do trabalho
nos últimos vinte anos. Creio que os últimos
vinte anos o mundo do trabalho sofreu
transformações que, com certeza, talvez no
século passado não tenham ocorrido num
período tão rápido.

As mudanças foram radicais, impactantes
e com certeza, se não tivéssemos instituições
como o DIEESE junto com os trabalhadores,
como bem lembrou o Sr. Luiz Carlos Rangel,
assessorando os parlamentares combativos talvez
a história deste País não fosse a que hoje está
acontecendo; com todas as dificuldades, mas
todos aqueles sindicalistas tiveram oportunidade
nesse período mais difícil, ou seja, de trocar
experiência com outros países, países do mesmo
nível do nosso.

E, apesar de termos vivido vinte anos de
resistência, ela foi muito mais eficaz e efetiva,
pois conseguimos nesses últimos anos de
neoliberalismo, que queria tirar tudo aquilo que
o trabalhador conquistou ao longo do tempo,
conquistar essa estrutura, porque sem o suporte
de apoiamento ao sindicato, de preparação, de
treinamento; enfim, de tudo aquilo que todos
conhecemos, mesmo sabendo que ainda há
muitos sindicatos que ainda não reconhecem
essa importância, mesmo assim avançamos.

Cabe a todos nós trabalharmos para que
mais sindicatos tenham o apoio do DIEESE para
que se fortaleça cada vez mais. Sem a presença
dessa estrutura as nossas dificuldades seriam
muito maiores.

Agora, vivendo um momento singular na
história do nosso País, quando o Partido dos
Trabalhadores, criado no seio da luta dos
trabalhadores, chega ao Governo Federal, -
mesmo enfrentamos todas as dificuldades que
todos conhecem - tem um projeto, com certeza,
que não é aquele que gostaríamos que fosse, mas
é um projeto, que só nesses três anos, que

completará o Governo, já gerou quase três
milhões e meio de empregos.

Esse fato muda um pouco a cara do
movimento sindical e nos coloca um desafio: o
de construirmos cada vez mais estruturas fortes
como essa. E, também, pensar o futuro da classe
trabalhadora do nosso País, e cada vez mais
imaginarmos que sem estruturas como essa
ficará muito difícil enfrentar o sistema
econômico, vamos dizer assim, internacional,
pois a maioria das empresas foram privatizadas.
A empresa na qual trabalho, a Companhia
Siderúrgica do Tubarão, que era estatal, já
passou por tantos donos que, hoje, me parece
que os donos são franceses, mas é uma estrutura
internacional. Então, se não temos estrutura, sem
um apoiamento cada vez mais consistente e bem
preparado, a luta fica mais difícil.

Estou tendo a oportunidade agora de estar
na Delegacia Regional do Trabalho, uma
instituição que no passado serviu para amordaçar
as instituições dos trabalhadores, os sindicatos.
Hoje, estamos juntos na luta. A delegacia na qual
criamos o Conselho Sindical, levando o sindicato
para dentro da delegacia, para discutir conosco e
ver os problemas, fazer as críticas e
planejamentos de nossas ações, tudo isso
conquistamos porque tínhamos o apoio de
instituições como essas que permitiram que
nossa luta conquistassem essas vitórias,
pequenas, mas que fazem com que vejamos um
horizonte um pouco melhor para todos os
trabalhadores do Brasil e do mundo.

A luta com certeza continua para todos
nós. Que daqui a mais cinqüenta, mais cinqüenta
e mais cinqüenta anos nossos filhos, netos
possam comemorar a história do movimento
sindical firme, combativa e com mais vitórias
para todos.

Boa-noite para todos, felicidades, muita
disposição e luta, porque, com certeza, ainda
temos muito o que construir. Muito obrigado.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO
VEREZA) – Obrigado Sr. Tarcísio Vargas,
Delegado Regional do Trabalho. Está com muito
gás, cinqüenta mais cinqüenta e mais cinqüenta.
Já pensou se agüentamos tanto tempo?

Convidamos a Sr.ª Sandra Pin Bortolon,
para fazer a entrega dos diplomas que lembram
esta data e sessão a alguns homenageados.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a
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Vereadora Linda Morais para receber o diploma
em nome do Sindialimentação, das mãos da Srª
Sandra Pin Bortolon.

O Sindialimentação foi fundado em 1950.
A partir de 1986, os trabalhadores da fábrica se
organizam em uma chapa e ganham a direção do
sindicato, que antes era comandado pela
empresa.

O Sindialimentação conta com
aproximadamente dois mil filiados.

(A Sr.ª Linda Moraes recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Adailson Freire da Costa para receber o diploma
em nome do Sindaema, Sindicato dos
trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente
no Estado do Espírito Santo, das mãos da Srª
Sandra Pin Bortolon.

O Sindaema foi fundado em 06 de janeiro
de 1962, e hoje tem aproximadamente mil
seiscentos e noventa e quatro associados. O
Sindaema visa a fortalecer a entidade de classe a
fim de lutar com maior determinação na defesa
de uma sociedade mais justa, livre e
democrática.

Nos anos 90, uma das grandes lutas foi a
privatização da CESAN.

(O Sr. Adailson Freire da Costa
recebe o diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Carlos Pereira de Araújo, o Carlão, para receber
o diploma em nome do Sindicato dos Bancários,
das mãos da Srª Sandra Pin Bortolon.

O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários no Estado do
Espírito Santo foi fundado em 12 de janeiro de
1934.

(O Sr. Carlos Antônio Uliana,
recebe o diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sr.ª
Maria Margareth Belmiro Lima para receber o
diploma em nome do Sinergia, das mãos da Srª
Sandra Pin Bortolon.

O Sinergia é o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Energia e

Empresas Prestadoras de Serviços no Setor
Elétrico e Similares do Espírito Santo.

Neste ano comemora seus sessentas ano
sem defesa dos direitos dos trabalhadores
lanaçando o livro “Sinergia 60 anos – de Getúlio
a Lula”.

Entre as maiores lutas do Sinergia está a
privatização da Escelsa.

O Sinergia-ES representa cerca de seis
mil trabalhadores no setor de energia no Estado
do Espírito Santo

(A Sr.ª Maria Margareth
Belmiro Lima recebe o diploma
em nome do homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Carlos Antônio Uliana para receber o diploma
em nome do Sindicato dos Ferroviários, das
mãos da Sr.ª Sandra Pin Bortolon.

O Sindicato dos Ferroviários foi fundado
em 23 de novembro de 1932. Representa
majoritariamente os trabalhadores ferroviários da
Companhia Vale do Rio Doce, Vitória-Minas.

(O Sr. Carlos Antônio Uliana
recebe o diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Luiz
Grazia para receber o diploma em nome do
Sindimetal, das mãos da Sr.ª Sandra Pin
Bortolon.

O Sindimetal fundado em 23 de agosto de
1962 e representa os trabalhadores da CST,
Samarco, Belgo Mineira, Reparadora de
Veículos e pequenas metalúrgicas.

(O Sr. Luiz Grazia recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Osmar da Costa para receber o diploma em
nome do Sinticel, das mãos da Sr.ª Sandra Pin
Bortolon.

O Sinticel conta com setecentos e
cinqüenta e três associados.

As principais conquistas foram: redução
da jornada de trabalho dos que laboram no
administrativo, de quarenta e quatro para
quarenta horas semanais; e os turnistas, de trinta
e seis para trinta e três horas semanais; em 1999,
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extensão de base para as indústrias químicas no
Estado do Espírito Santo, entre outras lutas.

(O Sr. Osmar da Costa recebe o
diploma em nome do
homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido para
receber o diploma o representante do Suport,
Sindicato dos Portuários, das mãos da Sr.ª
Sandra Pin Bortolon.

O Suport foi fundado em 28 de janeiro de
1993 e representa os trabalhadores da área
portuária avulsos e com vínculos empregatícios.

(O Representante do Suport
recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o
Presidente dos Sindicomerciários, Sr. José
Carlos Nunes para receber, para receber o
diploma em nome do Sindicato, mãos da Sr.ª
Sandra Pin Bortolon.

O Sindicato dos Comerciários foi
fundado no dia 24 de setembro de 1931. Em
1978 deram início aos primeiros movimentos de
uma oposição comerciaria; em 1985, o Sr. João
Carlos Coser tornou-se o Presidente do
Sindicato; em 1991, o Sr. José Carlos Nunes
assume o Sindicomerciários e inicia o novo
sindicalismo comerciário capixaba e deu início a
parceria com o DIEESE.

(O Sr. José Carlos Nunes recebe
o diploma em nome do
homenageado)

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO
VEREZA) – Finalizando esta sessão, informo
aos Senhores que as comemorações dos
cinqüenta anos do DIEESE foram lançadas em
agosto, no Estado de São Paulo, quando foi
lançado o Anuário dos Trabalhadores 2005 e foi
realizada uma conferência sobre
desenvolvimento com distribuição de renda. E
segue até dezembro, quando ocorrerá a
solenidade oficial de comemoração dos
cinqüenta anos, no Estado de São Paulo. Mas,
ainda, no mês de março haverá o seminário
internacional de desenvolvimento com
distribuição de renda, também promovido pelo
DIEESE, no Estado de São Paulo.

A SRA. SANDRA PIN BORTOLON –
Aproveito a oportunidade para convidar todos os

presentes para um seminário promovido pelo
DIEESE, intitulado Desenvolvimento com
Distribuição de Renda, com o Professor Cláudio
Salm, da UFRJ, no dia 10 de novembro, quinta-
feira, às 15h, no auditório da Delegacia Regional
do Trabalho. Nessa oportunidade será lançado o
anuário, com um coquetel de comemoração dos
cinqüenta anos.

O SR. PRESIDENTE – (Claudio
Vereza) – Agradecemos a todos pela presença,
pela força que têm dado à luta dos trabalhadores
e das trabalhadoras brasileiras, todos os
dirigentes sindicais presentes, mas especialmente
ao DIEESE que assessora técnica e
cientificamente a luta sindical.

Realmente seria muito difícil fazer uma
luta na área econômica sem que assessores
capacitados pudessem subsidiar os dirigentes
sindicais na hora de uma negociação, na hora de
elaborar uma pauta de reivindicações. Portanto,
o DIEESE vem cumprido com esse papel.

Deixamos registrado, por meio da TV
Assembléia, que se as pessoas quiserem maiores
dados sobre o DIEESE poderão acessar o site da
entidade: WWW.dieese.org.br, Onde
encontrarão informações, dados e pesquisas
levantadas pela instituição.

Obrigado, Sandra, por ter solicitado a
realização desta sessão e obrigado a todos que
aqui compareceram.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão. Antes, porém, convido os Srs.
Deputados para a próxima, à hora regimental, e
para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Votação, adiada, com discussão encerrada,

em regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 21/2005. Discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos de Lei
Complementar n.ºs 28/2005 e 29/2005. Discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º
328/2005. Votação adiada, com discussão encerrada,
em 1º turno, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 04/2005. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º
195/2005, do Projeto de Resolução n.º 122/2005, de
Lei n.ºs 224/2005 e 226/2005. Discussão especial, em
3ª sessão, do Projeto de Lei n.º 327/2005.

Está encerrada a sessão

Encerra-se a sessão às vinte e uma
horas e cinco minutos.
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PROJETO DE LEI Nº 345/2005 
 

Inclui no Plano 
Rodoviário Estadual a 
estrada que liga os 
Municípios de 
Mantenópolis, neste 
Estado, ao Central de 
Minas, no Estado de 
Minas Gerais. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Fica incluída no Plano Rodoviário 
Estadual a estrada que liga a sede do Município 
de Mantenópolis (km zero), neste Estado, à 
divisa com o Município Central de Minas (km 
18), no Estado de Minas Gerais. 
 

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

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 
2005. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa incluir no 

Plano Rodoviário Estadual a estrada que liga os 
Municípios de Mantenópolis, neste Estado, ao 
Central de Minas, no Estado de Minas Gerais. 
 A proposta justifica-se pela necessidade 
premente de aplicação de recursos estaduais na 
referida estrada, o que somente é possível com a 
sua estadualização. 
 Iniciativas Parlamentares desta natureza 
tem sido freqüentemente aprovadas por esta 
Casa de Leis e sancionadas pelo Poder 
Executivo, o que, por si, só, já afasta qualquer 
impedimento de natureza constitucional ou legal 
a sua tramitação e apreciação. 
 Apresentamos, desta forma, o presente 
projeto de lei para análise e apreciação dos 
Nobres Pares, esperando acolhida por 
consubstanciar-se em matéria de significativo 
alcance social. 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 
 No Ato nº 1551, de 11.10.2005, 
publicado em 13.10.2005,  
 

Onde se lê: 
 

“(...) JUVÊNIA MENDONÇA DE 
OLIVEIRA (...)” 
 

Leia-se: 
 

“(...) JUVÂNIA MENDONÇA DE 
OLIVEIRA (...)” 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ERRATA 
 
 No Ato nº 1625, de 25.10.2005, 
publicado em 26.10.2005, onde se lê: 
 
 “(...) CRISTIANE JESUS ROCHA 
(...)” 
 

Leia-se: 
 
 “(...) CRISTIANE DE JESUS ROCHA 
(...)” 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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(*) ATO Nº 1642 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, DJENANE BRASIL DE 
FARIA, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, código ASGP, da Secretária da 
Assembléia Legislativa, a partir de 24.10.2005. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 01 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com 
incorreção. 

 
 

ATO Nº 1652 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, FABIANA GONZÁLES 
COUTINHO VIEIRA, do cargo em comissão 
de Supervisor Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Geovani Silva, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 056238-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

ATO Nº 1653 
 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, SUZANE CAPUTE TOSCANO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Geovani Silva, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
056238-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1654 
 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CAROLINE MORAES MACHADO, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
no gabinete da Deputada Sueli Vidigal, por 
solicitação da própria Deputada, contida no 
processo nº 056182-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
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ATO Nº 1655 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, LILIA DE SOUZA 
BARROS DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretária da Assembléia Legislativa, a partir de 
03.11.2005, do gabinete do Deputado Cláudio 
Thiago, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 056233-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1656 
 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSÉ FERNANDO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete da Deputada Fátima 
Couzi, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 056228-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 

ATO Nº 1657 
 
 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 nº 46, 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, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
056175-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1658 
 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, NEUCYLÂYNE NUNES DA 
ROCHA RIBEIRO, 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, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 056175-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1659 
 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANDRÉ KOHLS, para exercer o cargo 
em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Jurandy Loureiro, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 056175-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 07 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1660 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, GERSON DE SOUZA, do 
cargo em comissão de Operador de Controle 
Mestre, código OCMTV, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa a partir de 31.10.2005. 
 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 07 de novembro de 2005. 
 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

ATO Nº 1661 
 

 
 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 nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ISAIAS RAYMUNDO DOSVAL, 
para exercer o cargo em comissão de Operador 
de Controle Mestre, código OCMTV, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa a partir de 
31.10.2005. 
 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 07 de novembro de 2005. 
 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1662 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais,  
 
 Art. 1º - Incluir no quadro contido no 
Art. 3º do Ato nº 916/05, publicado no Diário 
Oficial do Poder Legislativo em 10 de maio de 
2005, a unidade administrativa “Corregedoria 
Geral” e a quantidade de até 300 (trezentas) 
VRTE. 
 
 Art. 2º - Este Ato entra em vigor a partir 
da data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
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ATO Nº 1663 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 
1589, de 19.10.2005, publicado em 20.10.2005, 
que exonerou MAGALI MEDINA BRAGA E 
CABAS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCS, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1664 
 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, LUCIANA DE OLIVEIRA 
BRUNO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 

 
ATO Nº 1665 

 

 
 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 nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, HOSANA DE 
SOUZA NUNES, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1666 
 
 
 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 nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, SUELI MATTOS DE 
SOUZA, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
do gabinete do Deputado Carlos Casteglione, a 
partir de 1º.11.2005, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 056153-0. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de novembro de 2005. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATOS DO DIRETOR GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 216 
 
 

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

MARCAR, para o período de 1º.02 a 
02.03.2006, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2005, da servidora EDNÉA 
PEÇANHA MOREIRA, matrícula nº 203257, 
ocupante do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do quadro 
permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 83/2005. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 217 
 
 
 O DIRETOR GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, para o período de 02 a 
31.01.2006, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2005, da servidora MARIA DA 
GLÓRIA UGATTI, matrícula nº 203183, 
ocupante do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 476/2004. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 218 
 

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

 ANTECIPAR, para o período de 16.11 a 
15.12.2005, as férias regulamentares, referentes 
ao exercício de 2005, do servidor LUCIANO 
RANGEL DOS SANTOS, matrícula nº 204267, 
exercendo o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 476/2004. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 219 
 

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

 
 TRANSFERIR, para o período de 01.02 
a 02.03.2006, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2005, da servidora 
AIDIL FARIAS BARBOSA, matrícula nº 
204701, exercendo o cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 476/2004. 
 

 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor Geral da Secretaria 
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PORTARIA Nº 220 
 

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

 
 

MARCAR, para o período de 01 a 
14.11.2005, 14 (quatorze) dias de férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 
2003, da servidora MÔNICA PASSOS DE 
ABREU, matrícula nº 035337, titular do 
cargo efetivo de Assistente de Apoio 
Legislativo, código EASAL, do quadro 
permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, suspensas anteriormente 
conforme Portaria nº 178/2004. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 221 

 
 O DIRETOR GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2005, dos servidores 
do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, conforme relacionados 
abaixo: 
 

 

MATRÍ 
CULA 

SERVI 
DORA CARGO CÓDI 

GO 
PORTA 

RIA 
PERÍO

DO 

29961 Tânia Freitas 
Spadeto 

Assistente de 
Apoio 
Legislativo 

EASAL 126/05 
03.11 a 
02.12. 
2005 

16644 
Maria 
Cristina da 
Silva Souza 

Assistente de 
Apoio 
Legislativo 

EASAL 48/05 
07.11 a 
02.12. 
2005 

201614 
Vera Maria 
Zampires de 
Lima 

Agente de 
Apoio 
Legislativo 

EAGAL 192/05 

12.12. 
2005 a 
10.01. 
2006 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 07 de novembro de 2005. 
 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor Geral da Secretaria 
 
 

ATOS DO SUBDIRETOR GERAL 
 

 
RESUMO DO CONTRATO N.º 040/2005 

 

 
A Subdireção Geral da Secretaria 

da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 
61 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração de 
Contrato, conforme descrito abaixo: 
 

 
 
Contratante Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

Contratada Ferrari Hotéis Eventos 
Comércio e Serviços Ltda - 
ME. 

Objeto Prestação de serviços para 
organização de 09 (nove) 
Seminários Regionais.  

Valor Receberá o valor de R$ 
63.780,00 (sessenta e três 
mil, setecentos e oitenta 
reais). 

Prazo Sua vigência é de 
20\10\2005 a 08\12\2005. 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.39.00. 

Atividade 01.101.01.031.0400-2003. 

Processo 053957-0. 
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Secretaria da Assembléia 
Legislativa, em 04 de novembro de 2005. 

 
LUIZ ALBERTO DAROS 

Subdiretor Geral da Secretaria 
 
 

COMUNICADO 
 

 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao disposto no Artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, torna público que a 
PRESIDÊNCIA ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para 
contratação de empresa para assinatura da 
Revista ILC, especializada em licitações e 
contratos, com base no Caput do Artigo 25 da 
citada Lei e parecer da Procuradoria constante do 
Processo n º 055.076-0 
 
 
CONTRATADA: ZÊNITE 
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A 
Empenho n º 2005NE02536. 
 

Valor: R$ 6.537,00 (Seis mil quinhentos e 
trinta e sete reais).  
 
 

Vitória, 07 de novembro de 2005. 
 
 

Wilson da Silva Athaydes Filho 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 

 
 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em atendimento ao disposto 

no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que a PRESIDÊNCIA, com base no 
parecer da Procuradoria Geral constante do 
Processo nº 055.963-0, ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
para contratação de empresa para prestação 
de serviços de veiculação de programa 
radiofônico informativo institucional, sobre 
as atividades da Assembléia, denominado 
“Rádio Assembléia”, com base no Caput do 
Artigo 25 da citada Lei . 
 
 
CONTRATADA: RÁDIO CULTURA DE 
CASTELO FM LTDA. Empenho nº 
2005NE02629, no valor de R$ 3.000,00 
(Três mil reais). 
 

 
Vitória, 07 de novembro de 2005. 

 
Wilson da Silva Athaydes Filho 

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em atendimento ao disposto 
no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que a Subdireção Geral ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
para contratação de empresa para assinatura 
de jornal, com base no Caput do Artigo 25 da 
citada Lei e parecer da Procuradoria 
constante do Processo n° 055.301-0 
 
CONTRATADA: S/A A GAZETA. 
Empenho n º 2005NE02620 
Valor: R$ 359,10 (Trezentos e cinqüenta e 
nove reais e dez centavos).  
 

 
Vitória, 07 de novembro de 2005. 

 
 

Wilson da Silva Athaydes Filho 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 



 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 
 

II 
 

Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
Nossos bosques têm mais vida, 
 

Nossa vida no teu seio mais amores. 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada, 
Brasil 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Povoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 

Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 
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