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ATA DAS SESSÕES 
 

TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 11 DE ABRIL DE 2005.  

À HORA REGIMENTAL, 
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS 
BRICE BRAGATO, CABO ELSON, 
CARLOS CASTEGLIONE, CÉSAR 
COLNAGO, EUCLÉRIO SAMPAIO, 
GEOVANI SILVA, GILSON GOMES, 
HERALDO MUSSO, JANETE DE SÁ, JOSÉ 
ESMERALDO, LUIZ CARLOS MOREIRA, 
LUZIA TOLEDO, MARCELO SANTOS, 
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, 
REGINALDO ALMEIDA, RUDINHO DE 
SOUZA E ZÉ RAMOS. (17) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 

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

 
(A convite de S.Ex.a, ocupam 
as cadeiras da 1ª e 2ª 
Secretarias, respectivamente 
os Srs. Deputados 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 22,6) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Convido o Sr. 2º Secretário a 
proceder à leitura da Ata da sessão anterior. 
 
  (O Sr. 2º Secretário procede à 
leitura da Ata) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Aprovada a Ata como lida. 
(Pausa) 

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

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: OF. 

CTD/N.º 63/05 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 
Vitória-ES. 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 

Na qualidade Presidente da Comissão 
venho através do presente, solicitar à V. Ex. que 
remeta ao Conselho Estadual de Turismo a 
indicação de meu nome para membro efetivo e 
Luzia Toledo para suplente. 

Esperamos contar com o apoio de 
V.Ex.a para o ora solicitado, aproveito ao 
oportunidade para enviar-lhe protesto de elevada 
estima e consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

FÁTIMA COUZI 
Presidente da Comissão 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Ao Colégio de Líderes 
para escolher. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/GDFC/ALES/Interno N.º 064/2005. 
 
Vitória/ES, em 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 

Com prazer de cumprimentá-lo, vimos 
solicitar a V.Ex.a autorizar o uso da tribuna 
livre no próximo dia 02 de maio de 2005, para a 
senhora Maria da Glória Rosa Mirada, 
presidente da Associação de Pais e Alunos do 
Bairro Tabajara, discorrer sobre os seguintes 
temas: 
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- educação pública de 
qualidade 

- violência contra 
homossexuais. 

 
Agradecemos sua costumeira atenção e 

providências. 
 

Atenciosamente 
 

FÁTIMA COUZI 
Deputada Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/GDPF/ALES/N.º 043/05 
 
Vitória, ES, 06 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 

Venho através deste solicitar a V.Ex.a a 
utilização da Tribuna Popular para o mês de 
maio (02/05), onde o Sr. Jorge Kuster Jacob, 
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Vila 
Pavão, estará falando sobre a cultura pomerana 
daquele município. 

Sem mais para o momento, subscrevo-
me. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual – PSB 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro. 

O SR. 1° SECRETÁRIO lê: OF. 
GDCV N.º 044/2005 
 
Vitória, em 06 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 

Cumprindo o disposto no art. 280 do 
Regimento Interno, comunico a V.Ex.a o meu 
afastamento do país no período de 15 de abril a 
08 de maio de 2005, com destino à Itália e 
França, em viagem de caráter Político-Sócio-
Cultural, participando do 2º Forum della 
Solidarietà Lucchese nel Mondo, com o tema: 
“l’altro visto com i suoi occhi: incontri tra 
dignità”, a convite do Dipartimento Cultura e 
Politiche Sociali – Servizio Politiche Sociali e 
Sport da Província de Lucca/Itália e do Encontro 
com Membros da Associação de Amigos do 
Padre Gabriel Maire, em Dôle – França. 

Sendo só para o momento, subscrevo-
me, 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. À Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF./CJ/N.º 003. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
 
Vitória, 5 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 

Encaminhamos a V.Ex.a. Relatório dos 
trabalhos desta Comissão, referente ao mês de 
março de 2005, conforme Art. 57, Inciso XVI, 
do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
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Atenciosamente. 
 

Deputado ZÉ RAMOS 
Presidente da Comissão 

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO MENSAL 

 
FEVEREIRO DE 2005 

 
1 RESUMO DAS ATIVIDADES DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 
 

 
REUNIÕES REALIZADAS 

 
Tipo Quantidade 

Reunião Ordinária 05 
Reunião 
Extraordinária 

02 

Total 07 
 

MATÉRIAS RELATADAS 
 

Pareceres Quantidade 
Constitucionalidade 07 
Constitucionalidade 
com emenda 

05 

Inconstitucionalidade 03 
Rejeição do 
Despacho do 
Presidente 

04 

Manutenção do 
Despacho do 
Presidente 

04 

Manutenção do Veto 10 
Rejeição do Veto 06 
Redação Final 01 
Despacho 
Denegatório 

01 

Total 42 
 
Total de matérias baixadas de pauta:                 0 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

 
Proposições Quantidade 

Proposta de Emenda 
Constitucional 

05 

Projeto de Decreto 
Legislativo 

0 

Projeto de Lei 
Complementar 

02 

Projeto de Resolução 02 
Mensagem de Veto 0 
Redação Final 01 
Projeto de Lei 27 
Total 37 

 
CORRESPONDÊNCIAS 

 
Denominação Quantidade 

Recebidas 06 
Expedidas 21 
 
Expediente: 
 
Correspondências Recebidas: 
 
Ofício n° 503/2005, de 07/03/2005, do Diretor 
Substituto do Departamento Penitenciário 
Nacional, informando a celebração do convênio 
objetivando a Construção da Penitenciária 
Regional de São Mateus. 
 
CI/DLCPT N° 139/05, do Senhor Diretor 
Marcelo Siano Lima, informando que a DLCPD, 
já encontra-se em estudo objetivando a 
confecção de páginas específicas para cada 
Comissão Permanente e Temporária, a serem 
disponibilizadas no sítio eletrônico da ALES. 
 
Ofício n° 368/05, de 15/03/2005, do Secretário 
de Estado da Justiça, encaminhando cópia do 
Plano de Ações, referente ao exercício de 2005. 
 
Ofício n° 1224/05, de 28/02/2005, do 
Corregedor Geral da Justiça, encaminhando 
cópia do Relatório das Atividades realizadas pela 
Corregedoria em 2004. 
 
Processo Administrativo n° 045120-0, 
solicitação de autorização para processar o 
Senhor Governador do Estado 
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2 CONTROLE DE FREQÜÊNCIA DOS 
DEPUTADOS 
 

TABELA I 
NÚMERO 

DE 
REUNIÃO 

1ª 
Inst. 

2ª 
Ord. 

3ª 
Ext. 

4ª 
Ord. 

5ª 
Ord. 

6ª 
Ord. 

 
PARCIAIS 

 28/2/05 01/3/05 01/03/05 08/3/05 15/3/05 22/3/05 P F J
MEMBROS EFETIVOS 

ZÉ RAMOS P P P P P P 06 - -
CLAUDIO 
VEREZA 

P P F P P P 05 01 -

EUCLÉRIO 
SAMPAIO 

F F F P P P 04 02  

HERALDO 
MUSSO 

P P P P P P 05 01 -

LUIZ C. 
MOREIRA 

P P F P P P 05 01  

PAULO 
FOLETTO 

P F F P P P 04 02 -

SUELI 
VIDIGALP 

P P F P P F 04 02 -

MEMBROS SUPLENTES 
GILSON 
GOMES 

P - - - - - 01 - -

SÉRGIO 
BORGES 

P - P - - - 02 - -

BRICE 
BRAGATO 

P - P - - - 02 - -

MARCOS 
GAZZANI 

P - P - - - 02 - -

LUZIA 
TOLEDO 

P - P - - - 02 - -

DÉLIO 
IGLESIAS 

P - - - - - 01 - -

JOSÉ 
ESMERAL
DO 

P - - - - - 01 - -

OBS: 
 

         

P = Presença; F = falta; J = justificativa 
 

TABELA II 
NÚMERO 

DE 
REUNIÃO 

7ª 
Ord. 

- - - - -  
TOTAIS 

 29/3/05 - - - - - P F J
MEMBROS EFETIVOS 

ZÉ RAMOS P - - - - - 07 - -
CLAUDIO 
VEREZA 

P  - - - - 06 01 -

EUCLÉRIO 
SAMPAIO 

P - - - - - 05 02  

HERALDO 
MUSSO 

P - - - - - 06 01 -

LUIZ C. 
MOREIRA 

P - - - - - 06 01  

PAULO 
FOLETTO 

P - - - - - 05 02 -

SUELI 
VIDIGALP 

P - - - - - 05 02 -

MEMBROS SUPLENTES 
GILSON 
GOMES 

P - - - - - 01 - -

SÉRGIO 
BORGES 

P - P - - - 02 - -

BRICE 
BRAGATO 

P - P - - - 02 - -

MARCOS 
GAZZANI 

P - P - - - 02 - -

LUZIA 
TOLEDO 

P - P - - - 02 - -

DÉLIO 
IGLESIAS 

P - - - - - 01 - -

JOSÉ 
ESMERAL
DO 

P - - - - - 01 - -

OBS: 
 

         

P = Presença; F = falta; J = justificativa 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Arquive-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DJR/SN/05 
 

Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito sejam justificadas minhas 
ausências nas sessões dos dias 09 e 23 de março, 
no plenário desta Casa de Leis, devido a 
compromissos assumidos anteriormente, 
decorrentes do mandato eletivo, impossibilitando 
o meu comparecimento à esta Casa. 
 

JOSÉ RAMOS 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificadas as ausências, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DPL/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito sejam justificadas minhas 
ausências nas sessões dos dias 21 e 30 de março, 
no plenário desta Casa de Leis, devido a 
compromissos assumidos anteriormente, 
decorrentes do mandato eletivo, impossibilitando 
o meu comparecimento à esta Casa. 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. CÉSAR COLNAGO 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificadas as ausências, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DSV/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito sejam justificadas minha 
ausência na sessão do dia 23 de março, no 
plenário desta Casa de Leis, devido a 
compromissos assumidos anteriormente, 
decorrentes do mandato eletivo, impossibilitando 
o meu comparecimento à esta Casa. 
 

SUELI VIDIGAL 
Deputada Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DMG/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito seja justificada minha ausência 
na Sessão do dia 09 de março, no Plenário desta 
Casa de Leis, devido a compromissos assumidos 
anteriormente, decorrentes do mandato eletivo, 
impossibilitando o meu comparecimento à esta 
Casa 
 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DGS/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito seja justificada minha ausência 
na Sessão do dia 23 de março, no Plenário desta 
Casa de Leis, devido a compromissos assumidos 
anteriormente, decorrentes do mandato eletivo, 
impossibilitando o meu comparecimento à esta 
Casa 
 

GEOVANI SILVA 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DRD/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito seja justificada minha ausência 
na Sessão do dia 23 de março, no Plenário desta 
Casa de Leis, devido a compromissos assumidos 
anteriormente, decorrentes do mandato eletivo, 
impossibilitando o meu comparecimento à esta 
Casa 
 

RUDINHO DE SOUZA 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. CÉSAR COLNAGO 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DSB/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito seja justificadas minhas 
ausências nas sessões dos dias 09 e 30 de março, 
no plenário desta Casa de Leis, devido a 
compromissos assumidos anteriormente, 
decorrentes do mandato eletivo, impossibilitando 
o meu comparecimento à esta Casa 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificadas as ausências, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF/ALES/DGE/SN/05 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Solicito seja justificada minha ausência 
na sessão do dia 23 de março, no plenário desta 
Casa de Leis, devido a compromissos assumidos 
anteriormente, decorrentes do mandato eletivo, 
impossibilitando o meu comparecimento à esta 
Casa 
 

GRACIANO ESPINDULA 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência, à 
Secretaria. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMUNICADO N.º AL000106/2005 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 01 de abril de 2005 
 
ILMº (ª) Senhor(ª), 
 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO 
 
 De acordo com a legislação vigente, 
informamos a(s) liberação(ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução 
de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme 
abaixo: 
 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

Ordem Bancária  
Programa Data Emissão  Valor em R$ 

 
PNAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
31/03/2005 

 
155.208,00 

Creche Pré-Escolar Fundamental  
Rede 

 
Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 0 0,00 9 27,00 51727 155.181,00 
       
       
N° Dias Atendimento   20 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

Presidente do FNDE 
 

NOTA: maiores informações quanto a liberação 
de recursos, Siglas e legislação pertinente aos 
programas mantidos por este FNDE, favor 
consultar o endereço: www.fnde.gov.br na 
Internet. 
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MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
COMUNICADO N.º AL000107/2005 
 
Brasília, 01 de abril de 2005 
 
ILMº (ª) Senhor(ª), 
 

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO 
 
 De acordo com a legislação vigente, 
informamos a (s)liberação (ões) de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução 
de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, conforme 
abaixo: 
 
 
Entidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

Ordem Bancária  
Programa Data Emissão  Valor em R$ 

 
PNAC – PNAE CRACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
31/03/2005 

 
112,50 

Creche Pré-Escolar Fundamental  
Rede 

 
Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor Qtd. 

Alunos 
Valor 

ESTADUAL 25 112,50 0 0,00 0 0,00 
       
       
N° Dias Atendimento   25 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

Presidente do FNDE 
 

NOTA: maiores informações quanto a liberação 
de recursos, Siglas e legislação pertinente aos 
programas mantidos por este FNDE, favor 
consultar o endereço: www.fnde.gov.br na 
Internet. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Às Comissões de 
Finanças e de Educação. 

 

O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

DR. HÉRCULES SILVEIRA 
Entidade de Utilidade Pública Lei municipal n° 

3647/99 
 
Vila Velha - ES, 17 de março de 2005 
 
Do: Presidente da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DR. HÉRCULES SILVEIRA 
Ao: Exmo. Sr. CESAR COLNAGO  
DD. Presidente da Assembléia 
 
 Senhor Presidente, 
 
 A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
“DR. HÉRCULES SILVEIRA” é uma 
entidade sem fins lucrativos, considerada de 
utilidade pública através da Lei n° 3647/99, 
voltada para o atendimento médico e social da 
população carente, mantida com recursos 
próprios e de seu fundador. 
 Para que V.Ex.a Possa conhecer melhor 
o trabalho desenvolvimento em nossa 
Associação, estamos encaminhando em anexo, 
estatística dos atendimentos prestados desde a 
sua fundação até o dia 31 de dezembro 
p.passado. 
 Sem mais para o momento, 
subscrevemo-nos 
 

Atenciosamente 
 

DR. HÉRCULES SILVEIRA 
Presidente da Associação 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Ciente. Aos Srs. Deputados por 
cópia. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PASTORAL DA CRIANÇA 
 
Curitiba, 11 de março de 2005 
 
De: Conselho Diretor Pastoral da Criança 
Para : Instituições Parceiras da Pastoral da 
Criança 
Assunto: Convênios e Parcerias com a Pastoral 
da Criança 
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Prezados Senhores: 
Paz e Bem! 
 

A pastoral da Criança, conforme seu 
estatuto, tem por objetivo o desenvolvimento 
integral das crianças, promovendo, em função 
delas, também suas famílias e comunidades, sem 
distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, 
sexo, credo religioso ou político. 

Com ações básicas de saúde, nutrição e 
educação simples e de baixo custo, mais de 
130.000 lideres acompanham mensalmente 
1.814.637 crianças menores de seis anos, 
segundo dados do 3º trimestre de 2004. 

Isso representa uma cobertura de 18,8% 
das crianças pobres do Brasil. Os demais 
indicadores deste mesmo trimestre mostram que 
a Pastoral da Criança também acompanha, 
mensalmente, 89.796 gestantes e 1.344.693 
famílias em de 38.286 comunidades de 3.897 
municípios brasileiros. 

No ano de 2004 a Pastoral da Criança 
completou seus 21 anos de existência. A meta é 
fazer com que suas ações cheguem a todas as 
crianças pobres dos municípios brasileiros. 
Desta forma, tem buscado parcerias que possam 
contribuir na expansão das suas ações. 

Para realizar este trabalho, a Pastoral da 
Criança zela por sua credibilidade e 
transparência de ações. Todos os recursos 
recebidos são contabilizados e submetidos à 
auditoria, tanto para atender às exigências da 
legislação brasileira como para explicitar a sua 
utilização aos parceiros, voluntários, famílias 
acompanhadas, governos e sociedade civil. 

A partir de 1995, a Pastoral da Criança 
criou personalidade jurídica própria e, com isso, 
pode celebrar convênios e parcerias em seu 
nome. 

O Estatuto da Pastoral da Criança, 
aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, no parágrafo único do artigo 42, 
apresenta que “nenhum ato ou negócio jurídico 
envolvendo o nome e responsabilidade da 
Pastoral da Criança pode ser feito, em qualquer 
nível ou por qualquer pessoa em expresso e 
formal mandato do coordenador nacional, 
respeitando o inciso IV do artigo 29”.Este por 
sua vez coloca como competência do 
Coordenador Nacional assinar convênios e 
acordos nacionais em conjunto com o Presidente 
do Conselho Diretor. 

A marca da Pastoral da Criança também 
está registrada no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI), desde fevereiro de 
1995, sob os números 818.345.179, 818.345.225, 
818.345.160 e 818.345.152, estando portanto 
protegida do uso por terceiros. 

Para a celebração de convênios e 
acordos de quaisquer tipos, celebrados com 
quaisquer outras instituições (governamentais, 
privadas, religiosas, etc.), os coordenadores 
locais e parceiros devem buscar atender os 
objetivos da Pastoral da Criança. 

As propostas são enviadas pelos 
coordenadores de setor ou coordenadores 
estaduais para a Coordenação Nacional, que fará 
a análise e aprovação, para que seja elaborado o 
Convênio ou Termo de Parceria que será 
assinado pelo Presidente do Conselho Diretor ou 
Coordenador Nacional. 

Os coordenadores de setor e 
procuradores locais recebem uma nomeação 
especial para o gerenciamento dos recursos e 
prestação de contas. 

Sendo assim, comunicamos a V.Sª as 
recomendações aprovadas na Assembléia Geral 
da Pastoral da Criança – organismo de ação 
social da CNBB, realizada em dezembro de 
2004. 
 

 O único CNPJ permitido para convênios 
com a Pastoral da Criança é o da 
entidade, de número 00.975.471/0001-
15. A Pastoral da Criança não se 
responsabiliza, em nenhum caso, por 
obrigações assumidas de outra forma, 
podendo o Conselho Diretor atuar em 
juízo contra os infratores destas 
disposições. 
 As exceções a essa regra serão as 

entidades já registradas como “amigas 
da Pastoral da Criança”, com os 
seguintes limites para suas atuações: 

 
- A ANAPAC – Associação 
Nacional de Amigos da Pastoral da 
Criança, poderá assinar parcerias, 
acordos ou convênios de abrangência 
estadual ou nacional somente com o 
setor privado, proibindo-se parcerias 
e convênios com órgãos públicos ou 
de caráter público, tais como SESI, 
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SENAI, SEBRAE, FBB, CEF, entre 
outros. 
- As AAPACs (AMAPAC – 
Estado de Mato Grosso, Setor 
Itapeva/SP, Setor Francisco 
Beltrão/PR, Setor Teixeira de 
Freitas/BA, Setor Paranavaí/PR, 
Setor Maringá/PR, Setor Campo 
Mourão/PR, Setor Ponta Grossa/PR, 
Setor Guarapuava/PR, Setor de 
Santos/SP) também poderão realizar 
acordos ou convênios exclusivamente 
com o setor privado, em sua área de 
abrangência. O convênio ou termo de 
parceria deve ser feito em nível 
municipal, com entidades que 
possuem sede estatutária no 
município. 
- As AAPACs não terão 
permissão de assinar parcerias, 
acordos ou convênios, mesmo com 
abrangência municipal, com órgãos 
públicos ou de caráter público. 

 
Aproveitamos para reiterar nossos 

agradecimentos ao seu apoio, que tanto tem 
ajudado a Pastoral da Criança em sua missão de 
levar Paz, vida plena e justiça social a quem 
mais precisa. 

Certos de contar com sua compreensão 
colocamo-nos a sua disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 Atenciosamente, 
 

Dom Aloysio José Leal Penna 
Presidente do Conselho Diretor da Pastoral da 

Criança 
Dra. Zilda Arns Neumann 

Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança 
Maurilio Schmitt 

Tesoureiro do Conselho Diretor da Pastoral da 
Criança 

Ir. Vera Lúcia Altoé 
Secretária do Conselho Diretor da Pastoral da 

Criança 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. À Comissão de 
Cidadania. 

 

O SR. 1° SECRETÁRIO lê: OF. 
CCT/N.º 006/05 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
Vitória – ES, 07 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 A Comissão Permanente de Ciência e 
Tecnologia criada através da Resolução N.º 
2097, de 18/09/2003, vem cancelar os termos do 
OF/CCT/004/05 de 28/03/05, e comunicar a 
V.Ex.a, que em Reunião Ordinária realizada no 
dia 06/04/05, ficou-se deliberado que as 
Reuniões Ordinárias desta Comissão, serão 
realizadas todas as quartas-feiras, às 14 horas, 
tendo em vista a incompatibilidade de horários 
dos membros da referida Comissão. 

Na certeza de podermos contar com 
Vossa atenção, renovamos protestos de estima e 
consideração. 
 

Deputada JANETE DE SÁ 
Presidente da Comissão 

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Arquive-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

OF.GDL/ALES N.º 31/2005 
 
Vitória, 05 de abril de 2005. 
 
Exmo. Sr. Secretário, 
 

 Venho através deste solicitar para que 
seja incluída no expediente da próxima sessão e 
registrada nos Anais desta Casa a Lei n.º 7.975, 
promulgada pelo Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, oriunda do Projeto de Lei n.º 
122/2004, de autoria da Deputada Janete de Sá, 
publicada no Diário Oficial e no DPL do dia 
05/04/2005. 
 

 Atenciosamente, 
 

Naciene Luzia Modenesi Vicente 
Diretora Legislativa – DLPL 
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Ilustríssimo Senhor 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário Geral da Mesa 
Nesta 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. À Deputada Janete de 
Sá, por cópia. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

MENSAGEM N.º 42/2005. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 07 de abril de 2005. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa 
Legislativa o OF/SETADES/GS N.º 113/2005, 
acompanhado das informações solicitadas pelo 
Deputado Cabo Elson através do Requerimento 
n.º 145/2005. 
 
 Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Ciente. Ao Deputado Cabo 
Elson, por cópia. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

MENSAGEM N.º 43/2005. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 08 de abril de 2005. 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminho à apreciação dessa 
Assembléia Legislativa o anexo Projeto de Lei 
em que solicito autorização para abertura de 
Crédito Especial no valor de R$ 366.623,00 
(Trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e 

vinte e três reais), em favor da Secretaria do 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
visando a inclusão no Orçamento vigente da 
Ação “Realização de Concurso Público” na 
Polícia Civil, conforme Anexo I do Projeto de 
Lei 
 
 Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Especial serão provenientes de 
anulações de dotações orçamentárias constantes 
do Programa de Trabalho da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, 
conforme Anexo II do Projeto de Lei. 
 
 Desta forma, Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, solicito a aprovação do 
incluso Projeto de Lei que permitirá a adequação 
do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 
 
 Renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares os meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI N.º 72/2005 

 
Autoriza abertura de Crédito 
Especial no valor de R$ 
366.623,00 (Trezentos e 
sessenta e seis mil, seiscentos e 
vinte e três reais), para o fim 
que especifica. 

 
 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial 
no valor de R$ 366.623,00 (Trezentos e sessenta 
e seis mil, seiscentos e vinte e três reais), 
conforme Anexo I. 
 
 Art. 2º - Os recursos necessários à 
execução do disposto no Artigo anterior, serão 
provenientes de anulações de dotações 
orçamentárias, indicados no Anexo II. 
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO –I – SUPLEMENTAÇÃO 
                                                                                                                             R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 
45.000 SECRETARIA DE 

ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL 

   

45.102 POLÍCIA CIVIL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

   

0612802813.7
74 

REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO 
Despesa com realização de 
Concurso Público  

 
 
 
3.3.90.36.00 

 
 
 
0101 

 
 
 
140.000 

  3.3.90.39.00 0101 226.623 
  TOTAL  366.623 

 
CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO II – ANULAÇÃO 

                                                                                                                               R$ 1,00 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

45.000 SECRETARIA DE 
ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL 

 
 
 

  

45.102 POLÍCIA CIVIL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

   

0612802811.77
6 

CAPACITAÇÃO, 
RECICLAGEM E 
APERFEIÇOAMENTO 
DE POLICIAIS CIVIS 

 
 
 
3.3.90.30.00 

 
 
 
0133 

 
 
 
86.623 

  3.3.90.36.00 0133 140.000 
  3.3.90.39.00 0133 140.000 
  TOTAL  366.623 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Publique-se. 
 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PROJETO DE LEI N.º 73/2005 
 

Concede título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. JOÃO 
DIRANI JÚNIOR 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Fica concedido ao Sr. JOÃO 
DIRANI JÚNIOR, o título de cidadão espírito-
santense. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 
2005. 
 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

PRTB 
CARLOS CASTEGLIONE 

ZÉ RAMOS 
SÉRGIO BORGES 

CLÁUDIO THIAGO 

MARCELO SANTOS 
JOSÉ TASSO DE ANDRADE 

PAULO FOLETTO 
JANETE DE SÁ 

JOSÉ ESMERALDO 
CLAUDIO VEREZA 

CABO ELSON 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O Homenageado é natural de Campinas, 
Estado de São Paulo, nascido em 26/02/1948, 
filho de João Dirani e Ermelinda Alves Dirani. 
 Foi casado, hoje viúvo com Dona 
Iolanda Aparecida Villela Dirani, tendo dois (2) 
filhos, Ricardo e Rodrigo. 
 O Sr. João Dirani, possui um vasto 
Curriculum, tendo sido formado em mecânica de 
automóveis, pelo SENAI de Campinas SP, 
motorista de caminhão, Policial Rodoviário, 
Professor de mecânica de automóveis na Escola 
Arquimedes, Advogado, tendo sido eleito 
também VEREADOR pela Cidade de Campinas 
por dois mandatos, de 1983 a 1996, tendo sido 
vice-presidente da Câmara Municipal e Primeiro 
Corregedor da Câmara Municipal de Campinas. 
 Foi condecorado Amigo do 28º BIB – 
Batalhão de Infantaria, amigo do 11º PEL PE – 
Pelotão de Polícia do Exército, Cidadão 
Marataizense, Madalha da Revolução 
Constitucionalista de 1932 
 Portanto, agraciar o João Direni Júnior, 
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. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PROJETO DE LEI N.º 68/2005 
 

Concede título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. JOSÉ 
GERALDO DE AZEVEDO 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
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 Art. 1º Fica concedido ao Sr. JOSÉ 
GERALDO DE AZEVEDO, o título de cidadão 
espírito-santense. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 
2005. 
 

MARCOS GAZZANI 
Deputado Estadual 

PRTB 
CARLOS CASTEGLIONE 

SÉRGIO BORGES 
ZÉ RAMOS 

MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO THIAGO 

JANETE DE SÁ 
PAULO FOLETTO 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
CLAUDIO VEREZA 
JOSÉ ESMERALDO 

CABO ELSON 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O Homenageado é natural de Minas 
Gerais, nascido em 20/04/1933, filho de Dr. José 
Gomes de Azevedo neto e da Professora Vinita 
Coelho de Azevedo. 
 Aos nove anos de idade passou a residir 
com seus pais em Cachoeiro de Itapemirim. 
Mudou-se para Rio Pardo, hoje Iúna, Conceição 
do Castelo, São José do Lambari, hoje Anatiba, 
onde fez a primeira comunhão. 

Mudou-se para Muniz Freire, depois 
Afonso Cláudio, retornando para Cachoeiro de 
Itapemirim, onde cursou o primário no Grupo 
Escolar Graça Guardiã. 

Em 1952, pela primeira vez adentrou às 
instalações da então ZY – L9, Rádio de 
Cachoeiro, onde foi aprovado nos testes para 
locutor e apresentador de vários programas ao 
vivo. 
 Foi policial civil, investigador de polícia 
e após concurso ingressou na Polícia Rodoviária 
Federal, tendo aposentado em 1993 

Casado com Dona Arlete, a 50 anos, tem 
18 netos e 7 bisnetos e sob a sua guarda, cria 9 
(nove) filhos de terceiros. 
 Foi criador de um famoso programa de 
rádio, “SERTÃO DA MINHA TERRA”, onde 
adotou o pseudônimo artístico, ZÉ NANICO. 
 Durante vinte (24) anos, liderou o 
movimento ESCOTEIRO COMO Chefe de 
Tropa, Chefe de Grupo e Comissário do 2º 
Distrito Escoteiro Sul do Estado. 
 Portanto, agraciar JOSÉ GERALDO DE 
AZEVEDO, 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. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 69/2005 
 

Denomina “Plenário Deputada 
Judith Leão Castello Ribeiro” 
o Plenarinho 2 da Assembléia 
Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Fica denominado “Plenário 
Deputada Judith Leão Castello Ribeiro” o 
Plenarinho 2 da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 05 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 
 
 O presente Projeto de Resolução tem a 
finalidade de denominar “Plenário Rui Barbosa” 
o Plenarinho  1 desta Casa de Leis. 
 Advogado, jornalista, jurista, político, 
diplomata, ensaísta e orador, Rui Barbosa nasceu 
no município de Salvador, Estado da Bahia, em 
05 de novembro de 1849, e faleceu em 
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, em 10 de 
março de 1923. Membro fundador da Academia 
Brasileira de Letras, ao lado do grande escritor 
Machado de Assis. 
 O pai, João Barbosa de Oliveira, foi um 
homem voltado para os problemas da educação e 
da cultura. Durante anos, dirigiu a Instrução 
Pública da Bahia. Foi ele a principal influência 
na formação do filho, orientando-o no amor à 
leitura dos clássicos e no respeito à 
documentação em suas pesquisas. 
 Depois dos estudos preparatórios na 
terra natal, iniciou o curso jurídico na Faculdade 
de Direito do Recife. Conforme a tradição da 
época, transferiu-se, em 1868, para a Faculdade 
de Direito de São Paulo. Lá foi proposto sócio, 
juntamente com Castro Alves, do Ateneu 
Paulistano, então sob presidência de Joaquim 
Nabuco. Em sessões cívicas organizadas pelo 
Ateneu, recitava poemas seus. Antes do fim de 
seu segundo ano do curso, já era jornalista 
renomado. Após a formatura, em 1870, mudou-
se para o Rio de Janeiro, então Capital do 
Império, onde iniciou a carreira no mundo 
jurídico e na imprensa, abraçando como causa 
fundamental de suas lutas a abolição da 
escravatura. 
 Deputado provincial e depois geral, 
preconizou, ao lado de Joaquim Nabuco, a 
defesa do sistema federativo. Convidado para 
ministro do Gabinete Afonso Celso pouco antes 
da proclamação da República, Rui Barbosa 
recusou o cargo, por entendê-lo, no momento, 
incompatível com suas idéias federativas. 
Proclamada a República, o então deputado foi 
escolhido para Ministro da Fazenda do Governo 
Provisório, e respondeu, durante algum tempo 
pela pasta da Justiça. Eleito Senador pela Bahia 
à Assembléia Constituinte, seus conselhos 
prevaleceram nas reformas principais e a sua 
cultura modelou as linhas fundamentais da Carta 
de 24 de fevereiro de 1891, a primeira do regime 
republicano brasileiro. Discordando do golpe 

que levou Floriano Peixoto ao governo, requereu 
habeas-corpus em favor dos cidadãos presos pelo 
governo ditatorial de Peixoto. Como redator-
chefe do Jornal do Brasil, abriu campanha 
contra o governo florianista. Em 1893, foi 
obrigado a se exilar. Dirigiu-se, em primeiro 
lugar, para Buenos Aires, depois para Lisboa, 
onde alguns incidentes levaram-no a escolher 
Londres. Lá, escreveu as famosas Cartas da 
Inglaterra  para o Jornal do Commercio. 

Restaurada a ordem institucional no 
Brasil, em 1895, Rui Barbosa regressou do 
exílio. Tomou assento no Senado, no qual se 
conservaria até a morte, sendo sucessivamente 
reeleito. Destacam-se seus trabalhos na redação 
do primeiro Código Civil Brasileiro. Epitácio 
Pessoa, então Ministro da Justiça, havia 
entregado essa tarefa a um jovem jurista 
pernambucano, Clóvis Beviláqua. Rui Barbosa 
se opôs à pressa com que o governo realizara a 
obra. Depois de revisto por várias comissões, o 
Projeto foi ao Senado, em 03 de abril de 1902, e 
Rui Barbosa escreveu, em poucos dias, o seu 
“Parecer”, que o levaria a uma polêmica, durante 
a qual sua “Réplica” se tornaria famosa. Em 
1905, a Bahia lançou sua candidatura à 
presidência da República. 

Quando o Czar da Rússia, Nicolau II, 
convocou a 2ª Conferência da Paz em Haia, no 
ano de 1907, o Barão do Rio Branco, então 
titular do Ministério das Relações Exteriores, 
escolheu primeiramente Joaquim Nabuco para 
chefiar a delegação brasileira, mas a imprensa e 
a opinião pública lançaram o nome de Rui 
Barbosa. Joaquim Nabuco recusou o lugar e 
dispôs-se a ajudar, com informações de toda a 
espécie, o trabalho de Rui Barbosa, investido de 
uma categoria diplomática não desfrutada até 
então por representante de nenhum outro país da 
América Latina. 
 Seu papel na Conferência de Haia foi de 
grande importância. Bateu-se, sobretudo, pelo 
princípio da igualdade jurídica das nações 
soberanas, enfrentando irredutíveis preconceitos 
das grandes potências da época. Além de 
nomeado Presidente de Honra da Primeira 
Comissão, teve seu nome colocado entre os 
“Sete Sábios de Haia”. Os outros eram: o Barão 
Marschall, Nelidoff, Choate, Kapos Meye, Léon 
Bourgeois e o Conde Tornielli. De volta ao 
Brasil, interveio no início da sucessão 
presidencial. Apresentada a candidatura do 
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Marechal Hermes da Fonseca, a ela se opôs, 
lançando-se a campanha civilista, de grande 
repercussão em todo o país. Em 21 de julho de 
1910, contestou perante o Senado a eleição do 
Marechal, sendo derrotado em sua pretensão. 
 Em 1913, fundou o Partido Liberal, 
sendo mais uma vez indicado para a Presidência 
da República, candidatura a que desistiu. No ano 
seguinte, combateu o estado de sítio, numa série 
de discursos no Senado. Durante a I Guerra 
Mundial, tomou o partido dos aliados e produziu 
discursos lapidares de execração à tirania e ao 
imperialismo. Nomeado embaixador especial 
para as festas centenárias da Independência 
Argentina (1916), pronunciou notável 
conferência sobre as “Modernas Concepções do 
Direito Internacional”, definindo os deveres dos 
países neutros. 
 Em 1918, o Brasil comemorou o jubileu 
cívico de Rui Barbosa e quase o mundo inteiro 
associou-se a essa consagração. Convidado pelo 
Presidente Rodrigues Alves para representar o 
Brasil na Conferência da Paz de Versalhes, 
recusou a embaixada, expondo em famosa carta, 
dirigida ao chefe da Nação, as razões da 
incompatibilidade. Em 1919, foi novamente 
lançada sua candidatura à Presidência da 
República, e ele percorreu vários Estados, em 
campanha contra a decadência dos nossos 
costumes políticos, ressaltando os valores 
republicanos e federativos, e propugnando pela 
adoção de profundas reformas na vida nacional. 
A vitória da campanha foi anulada pela 
intervenção militar. Por divergências daí 
resultantes, com o Governo Epitácio Pessoa, em 
1920, recusou a representação do Brasil na Liga 
das Nações. Dentro das comemorações do seu 
jubileu jurídico, como paraninfo dos 
bacharelandos de São Paulo, escreveu e proferiu 
a Oração aos moços. Em 1921, foi eleito juiz da 
Corte Internacional de Justiça, como o mais 
votado, recebendo as mais significativas 
homenagens do Brasil e de todo o mundo. O 
Times, de Londres, dedicou-lhe um espaço nunca 
antes concedido a qualquer estrangeiro. 
 Na produção imensa de Rui Barbosa, as 
obras puramente literárias não ocupam a 
primazia. Ele próprio questionou se teria sido um 
escritor por ocasião do seu jubileu cívico, a que 
alguns quiseram chamar “literário”. Num 
discurso em resposta a Constâncio Alves, 
destacou de sua obra as páginas que poderiam 

ser consideradas literárias: o elogio de Castro 
Alves, a oração do centenário de O Marquês de 
Pombal, o ensaio Swift, a crítica do livro de 
Balfour, incluída nas Cartas de Inglaterra, o 
discurso do Liceu de Artes e Ofícios sobre o 
desenho aplicado à arte industrial, o discurso do 
Colégio Anchieta, o discurso do Instituto dos 
Advogados, o Parecer e a Réplica acerca do 
Código Civil, as traduções de poemas de 
Leopardi e das Lições de coisas, de Calkins, e 
alguns artigos esparsos de jornais. A esta 
relação, o historiador Américo Jacobina 
Lacombe acrescentou alguns dos discursos que 
Rui proferiu nos últimos cinco anos de vida, 
como os do jubileu cívico e a Oração aos moços, 
as outras produções reunidas em Cartas de 
Inglaterra, o discurso a Anatole France, e o 
discurso de adeus a Machado de Assis. A 
produção jornalística puramente literária, a que 
Rui se referiu genericamente como “alguns 
artigos esparsos de jornais”, daria alguns 
alentados volumes. 
 É o patrono dos advogados brasileiros, 
que se espelham em sua inteligência, em seus 
valores éticos e em seus compromissos com a 
defesa da justiça, da democracia e dos direitos 
humanos como valores fundamentais. 
 Posto isto, contamos com o 
indispensável apoio dos nobres parlamentares à 
aprovação desta proposição, certos de estarmos 
prestando uma justa homenagem um dos grandes 
intelectuais do nosso País. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 70/2005 
 

Revoga a Resolução n.º 1.917, 
de 19.8.1999, que autoriza a 
filiação da Assembléia 
Legislativa do Estado do 
Espírito Santo à União 
Nacional dos Legislativos 
Estaduais. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
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 Art. 1º Fica revogada a Resolução n.º 
1.917, de 19.8.1999. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 06 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A União Nacional dos Legislativos 
Estaduais – UNALE, prevê em seu estatuto a 
contribuição mensal, por parte de seus 
associados, de 1,5% (um virgula cinco por 
cento) sobre a soma da remuneração mensal de 
todos os Deputados que congregam as Casas 
Legislativas. 
 A Resolução n.º 1.917, de 19.8.1999, 
aprovada por esta Casa, referenda esta 
contribuição, uma vez que autoriza a filiação à 
entidade. 
 Deve-se observar que a Administração 
Pública visa a persecução do interesse público, e 
sendo a UNALE uma instituição privada, que 
defende os interesses de seus associados, é 
inapropriado onerar o Estado sem o propósito de 
se alcançar o bem comum, muito menos sem a 
contrapartida de investimentos, violando os 
Princípios da Economicidade e da 
Impessoalidade. 
 Tal contribuição ainda pode ser 
considerada inconstitucional pela ausência de 
legislação vigente que obriga seu efetivo 
pagamento. 
 Visando obter sustentação legal para o 
encaminhamento deste pleito, recorreu-se à 
Procuradoria desta Casa, que emitiu parecer 
contrário ao pagamento da despesa, sugerindo 
para isso, a revogação total da Resolução n.º 
1.907, de 19.8.1999. 
 Assim, buscando despender com 
responsabilidade e economia o dinheiro público, 
esperamos que os ilustres colegas tenham este 

mesmo entendimento e aprovem o presente 
Projeto de Resolução. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 71/2005 
 

Denomina “Plenário Rui 
Barbosa” o Plenarinho 1 da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica denominado “Plenário Rui 
Barbosa” o Plenarinho 1 da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 05 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto de Resolução tem a 
finalidade de denominar “Plenário Rui Barbosa” 
o Plenarinho  1 desta Casa de Leis. 
 Advogado, jornalista, jurista, político, 
diplomata, ensaísta e orador, Rui Barbosa nasceu 
no município de Salvador, Estado da Bahia, em 
05 de novembro de 1849, e faleceu em 
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, em 10 de 
março de 1923. Membro fundador da Academia 
Brasileira de Letras, ao lado do grande escritor 
Machado de Assis. 
 O pai, João Barbosa de Oliveira, foi um 
homem voltado para os problemas da educação e 
da cultura. Durante anos, dirigiu a Instrução 
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Pública da Bahia. Foi ele a principal influência 
na formação do filho, orientando-o no amor à 
leitura dos clássicos e no respeito à 
documentação em suas pesquisas. 
 Depois dos estudos preparatórios na 
terra natal, iniciou o curso jurídico na Faculdade 
de Direito do Recife. Conforme a tradição da 
época, transferiu-se, em 1868, para a Faculdade 
de Direito de São Paulo. Lá foi proposto sócio, 
juntamente com Castro Alves, do Ateneu 
Paulistano, então sob presidência de Joaquim 
Nabuco. Em sessões cívicas organizadas pelo 
Ateneu, recitava poemas seus. Antes do fim de 
seu segundo ano do curso, já era jornalista 
renomado. Após a formatura, em 1870, mudou-
se para o Rio de Janeiro, então Capital do 
Império, onde iniciou a carreira no mundo 
jurídico e na imprensa, abraçando como causa 
fundamental de suas lutas a abolição da 
escravatura. 
 Deputado provincial e depois geral, 
preconizou, ao lado de Joaquim Nabuco, a 
defesa do sistema federativo. Convidado para 
ministro do Gabinete Afonso Celso pouco antes 
da proclamação da República, Rui Barbosa 
recusou o cargo, por entendê-lo, no momento, 
incompatível com suas idéias federativas. 
Proclamada a República, o então deputado foi 
escolhido para Ministro da Fazenda do Governo 
Provisório, e respondeu, durante algum tempo 
pela pasta da Justiça. Eleito Senador pela Bahia 
à Assembléia Constituinte, seus conselhos 
prevaleceram nas reformas principais e a sua 
cultura modelou as linhas fundamentais da Carta 
de 24 de fevereiro de 1891, a primeira do regime 
republicano brasileiro. Discordando do golpe 
que levou Floriano Peixoto ao governo, requereu 
habeas-corpus em favor dos cidadãos presos pelo 
governo ditatorial de Peixoto. Como redator-
chefe do Jornal do Brasil, abriu campanha 
contra o governo florianista. Em 1893, foi 
obrigado a se exilar. Dirigiu-se, em primeiro 
lugar, para Buenos Aires, depois para Lisboa, 
onde alguns incidentes levaram-no a escolher 
Londres. Lá, escreveu as famosas Cartas da 
Inglaterra  para o Jornal do Commercio. 

Restaurada a ordem institucional no 
Brasil, em 1895, Rui Barbosa regressou do 
exílio. Tomou assento no Senado, no qual se 
conservaria até a morte, sendo sucessivamente 
reeleito. Destacam-se seus trabalhos na redação 
do primeiro Código Civil Brasileiro. Epitácio 

Pessoa, então Ministro da Justiça, havia 
entregado essa tarefa a um jovem jurista 
pernambucano, Clóvis Beviláqua. Rui Barbosa 
se opôs à pressa com que o governo realizara a 
obra. Depois de revisto por várias comissões, o 
Projeto foi ao Senado, em 03 de abril de 1902, e 
Rui Barbosa escreveu, em poucos dias, o seu 
“Parecer”, que o levaria a uma polêmica, durante 
a qual sua “Réplica” se tornaria famosa. Em 
1905, a Bahia lançou sua candidatura à 
presidência da República. 

Quando o Czar da Rússia, Nicolau II, 
convocou a 2ª Conferência da Paz em Haia, no 
ano de 1907, o Barão do Rio Branco, então 
titular do Ministério das Relações Exteriores, 
escolheu primeiramente Joaquim Nabuco para 
chefiar a delegação brasileira, mas a imprensa e 
a opinião pública lançaram o nome de Rui 
Barbosa. Joaquim Nabuco recusou o lugar e 
dispôs-se a ajudar, com informações de toda a 
espécie, o trabalho de Rui Barbosa, investido de 
uma categoria diplomática não desfrutada até 
então por representante de nenhum outro país da 
América Latina. 
 Seu papel na Conferência de Haia foi de 
grande importância. Bateu-se, sobretudo, pelo 
princípio da igualdade jurídica das nações 
soberanas, enfrentando irredutíveis preconceitos 
das grandes potências da época. Além de 
nomeado Presidente de Honra da Primeira 
Comissão, teve seu nome colocado entre os 
“Sete Sábios de Haia”. Os outros eram: o Barão 
Marschall, Nelidoff, Choate, Kapos Meye, Léon 
Bourgeois e o Conde Tornielli. De volta ao 
Brasil, interveio no início da sucessão 
presidencial. Apresentada a candidatura do 
Marechal Hermes da Fonseca, a ela se opôs, 
lançando-se a campanha civilista, de grande 
repercussão em todo o país. Em 21 de julho de 
1910, contestou perante o Senado a eleição do 
Marechal, sendo derrotado em sua pretensão. 
 Em 1913, fundou o Partido Liberal, 
sendo mais uma vez indicado para a Presidência 
da República, candidatura a que desistiu. No ano 
seguinte, combateu o estado de sítio, numa série 
de discursos no Senado. Durante a I Guerra 
Mundial, tomou o partido dos aliados e produziu 
discursos lapidares de execração à tirania e ao 
imperialismo. Nomeado embaixador especial 
para as festas centenárias da Independência 
Argentina (1916), pronunciou notável 
conferência sobre as “Modernas Concepções do 
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Direito Internacional”, definindo os deveres dos 
países neutros. 
 Em 1918, o Brasil comemorou o jubileu 
cívico de Rui Barbosa e quase o mundo inteiro 
associou-se a essa consagração. Convidado pelo 
Presidente Rodrigues Alves para representar o 
Brasil na Conferência da Paz de Versalhes, 
recusou a embaixada, expondo em famosa carta, 
dirigida ao chefe da Nação, as razões da 
incompatibilidade. Em 1919, foi novamente 
lançada sua candidatura à Presidência da 
República, e ele percorreu vários Estados, em 
campanha contra a decadência dos nossos 
costumes políticos, ressaltando os valores 
republicanos e federativos, e propugnando pela 
adoção de profundas reformas na vida nacional. 
A vitória da campanha foi anulada pela 
intervenção militar. Por divergências daí 
resultantes, com o Governo Epitácio Pessoa, em 
1920, recusou a representação do Brasil na Liga 
das Nações. Dentro das comemorações do seu 
jubileu jurídico, como paraninfo dos 
bacharelandos de São Paulo, escreveu e proferiu 
a Oração aos moços. Em 1921, foi eleito juiz da 
Corte Internacional de Justiça, como o mais 
votado, recebendo as mais significativas 
homenagens do Brasil e de todo o mundo. O 
Times, de Londres, dedicou-lhe um espaço nunca 
antes concedido a qualquer estrangeiro. 
 Na produção imensa de Rui Barbosa, as 
obras puramente literárias não ocupam a 
primazia. Ele próprio questionou se teria sido um 
escritor por ocasião do seu jubileu cívico, a que 
alguns quiseram chamar “literário”. Num 
discurso em resposta a Constâncio Alves, 
destacou de sua obra as páginas que poderiam 
ser consideradas literárias: o elogio de Castro 
Alves, a oração do centenário de O Marquês de 
Pombal, o ensaio Swift, a crítica do livro de 
Balfour, incluída nas Cartas de Inglaterra, o 
discurso do Liceu de Artes e Ofícios sobre o 
desenho aplicado à arte industrial, o discurso do 
Colégio Anchieta, o discurso do Instituto dos 
Advogados, o Parecer e a Réplica acerca do 
Código Civil, as traduções de poemas de 
Leopardi e das Lições de coisas, de Calkins, e 
alguns artigos esparsos de jornais. A esta 
relação, o historiador Américo Jacobina 
Lacombe acrescentou alguns dos discursos que 
Rui proferiu nos últimos cinco anos de vida, 
como os do jubileu cívico e a Oração aos moços, 
as outras produções reunidas em Cartas de 

Inglaterra, o discurso a Anatole France, e o 
discurso de adeus a Machado de Assis. A 
produção jornalística puramente literária, a que 
Rui se referiu genericamente como “alguns 
artigos esparsos de jornais”, daria alguns 
alentados volumes. 
 É o patrono dos advogados brasileiros, 
que se espelham em sua inteligência, em seus 
valores éticos e em seus compromissos com a 
defesa da justiça, da democracia e dos direitos 
humanos como valores fundamentais. 
 Posto isto, contamos com o 
indispensável apoio dos nobres parlamentares à 
aprovação desta proposição, certos de estarmos 
prestando uma justa homenagem um dos grandes 
intelectuais do nosso País. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/Nº/2005 
 

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V.Sª a 
inserção nos Anais desta Casa de Leis de VOTO 
DE PROFUNDO PESAR PELO 
FALECIMETNO DO SR. MÁRCIO 
CÔRREA, Deputado Estadual do Estado do 
Rio de Janeiro, ocorrido em 06 de abril do 
corrente ano. 

Requer, pois, a essa Presidência, que 
transmita o teor deste aos seus familiares na 
pessoa de seu Pai Alair Côrrea, com endereço 
à Rua José Costa, n.º 115, Bairro Ponta da 
Areia, São Pedro da Aldeia – RJ, CEP: 28940-
000 com os sentidos pêsames deste poder. 
 

Sala das Sessões, em 06 de abril de 
2005. 
 

JOSÉ RAMOS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Transmita-se. 
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O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 551/05 
 

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

Os Deputados e Deputada abaixo 
assinados, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, vêem requerer a V.Ex.ª que 
encaminhe ao Sr. Secretário de Estado da 
Fazenda do Espírito Santo o seguinte pedido de 
informações: 
 

Sobre a aplicação e destinação pelo 
Poder Executivo dos recursos na 
ordem de R$ 10 milhões (dez milhões 
de reais), devolvidos pelo Poder 
Legislativo Estadual no ano de 2004, 
na gestão do Deputado Estadual 
Claudio Vereza, presidente da Mesa 
Diretora no biênio 2003/2004. 

 
Respeitosamente, 

 
Sala das Sessões, em 06 de abril de 

2005. 
 

CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual PT / ES 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual PT / ES 

BRICE BRAGATO 
Deputada Estadual PT / ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Oficie-se. 
 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 552/2005 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 Os Deputados infra-assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requerem a 
V.Ex.ª, com base no art. 57, § 2º da Constituição 
Estadual, e arts. 154, II e 156 do Regimento 
Interno que seja encaminhado ao Secretário de 
Estado da Fazenda, Dr. José Teófilo Oliveira, o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 
 

1 – Que a Secretaria informe a 
situação fiscal junto ao Estado do Espírito 
Santo das seguintes empresas: 

 
A. PRIMA Indústria e Comércio 

LTDA; 
B. ARP Indústria e Comércio LTDA; 
C. HAXEL PAR do Brasil Indústria 

e Comércio LTDA; 
D. BAZAR SANTA ANASTÁCIA 

LTDA; 
E. EMPLACART COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA; 

F. FEMB COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA; 

 
2 – Informe ainda o nome dos 

respectivos sócios; 
 
3 – Por fim, que sejam encaminhados 

cópias dos documentos comprobatórios de 
todas as informações prestadas; 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de março de 2005. 
 

BRICE BRAGATO 
Deputada Estadual PT / ES 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual PT / ES 
CARLOS CASTEGLIONE 
Deputado Estadual PT / ES 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Oficie-se. 
 
 O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, 
pela ordem! Recorro da decisão de V.Ex.a., 
proferido em sessão anterior, ao Projeto de Lei 
n.º 054/2005, de minha autoria, para o Plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer 
parecer sobre o recurso. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 553/2005 
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 Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado signatário, requer a V.Ex.a, 
com fulcro no art. 295, I, do Regimento Interno, 
licença para desempenhar missão de caráter 
Político-Socio-Cultural, na Itália e na França, 
participando do 2º Forum della Solidarietà 
Lucchese nel Mondo, com tema: “l’ altro visto 
com i suoi occhi: incontri tra dignità”, a convite 
do Dipartimento Cultura e Politiche Sociali – 
Servizio Politiche Sociali e Sport da Província 
de Lucca/Itália, conforme convite e programação 
anexos e do Encontro com Membros da 
Associação dos Amigos do Padre Gabriel Maire, 
em Dôle/França. 
 Informa ainda que todas as despesas de 
viagem e com o referido evento serão custeadas 
pelas instituições que o convidou. 
 
 Sala das Sessões, em 07 de abril de 
2005. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar Ato de Licença. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 554/2005 
 

 Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado infra-assinado, no uso de 
suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 
requer a V.Ex.ª, com base no art. 295, II de 
Regimento Interno, LICENÇA, nos dias 05 e 06 
de Abril de 2005, por motivo de saúde (laudo 
médico em anexo). 
 

Sala das Sessões, 06 de abril de 2005. 
 

GRACIANO ESPÍNDULA 
Deputado Estadual – PPS 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar Ato de Licença. 

 

O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 555/2005 

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

LUZIA TOLEDO, Líder do Partido 
Progressista – PP, vem, respeitosamente, 
requerer a V.Ex.a o seu desligamento da 
CORREGEDORIA GERAL pelos motivos 
abaixo elencados: 
 

1. Sou membro das Comissões de Turismo 
e Desporto, Comissão de Defesa, da 
Cidadania e dos Direitos Humanos e da 
Comissão de Ciência e Tecnologia; 

2. Sou suplente da Comissão de Justiça; 
3. Também tenho outras atribuições como 

a vice-presidência do Asilo dos Velhos 
de Vitória e do Lyons Clube Vitória 
Mater, que exigem bastante dedicação 
por seu cunho filantrópico; 

4. Apesar da vontade de contribuir para a 
condução dos trabalhos da Corregedoria 
desta Casa, sinto que o andamento dos 
mesmos poderão ser prejudicados 
considerando que irão acontecer 
ausências invonlutárias. 

 
Tendo por base de minha vida pessoal e 

pública dedicar-me, com integridade, as causas 
que abraço é que venho requerer a V.Ex.a a 
minha renúncia da Corregedoria Geral desta 
Assembléia Legislativa. 
 

Termos em Que 
Pede e Espera Deferimento 

 
 Sala das Sessões, em 07 de abril de 
2005. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual – PP 

Líder do PP 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 
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RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.º 57/2003, de autoria 
do Deputado Robson Vaillant, “Dispõe sobre a 
relação dos cem maiores fornecedores e 
prestadores de serviços do Estado e dá outras 
providências”. 
 A Mesa Diretora proferiu despacho 
devolvendo a proposição ao autor inquinando-o 
manifestamente inconstitucional, a teor do que 
dispõe o art. 136, VIII, do Regimento Interno e, 
ainda por infringência dos arts. 63, Parágrafo 
único III e 91, da CE. 

O autor interpôs recurso que foi 
admitido, sendo a proposição remetida a essa 
Comissão para obter Parecer sobre a decisão da 
Mesa Diretora e, a seguir recebendo parecer do 
vencido sob n.º 81, publicado em 25.06.03, à 
pág. 1.590. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei n.º 57/2003, tem por 
objeto sobre a divulgação da relação dos cem 
maiores fornecedores e prestadores de serviço do 
Estado do Espírito Santo. 
 É sabido que a Administração Pública 
rege por princípios básicos permanentes e 
obrigatória para o bom administrador, qual seja 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
 Tais princípios estão expressamente 
previstos no art. 37, caput da Constituição 
Federal, como também outros princípios que 
embora não mencionados decorrem do nosso 
regime político, foram textualmente enumerados 
pelo art. 2º da Lei Federal n.º 9.784, de 29.01.99, 
essa mesma norma diz que a Administração 
Pública deve obedecer aos princípios acima 
referidos, abrangendo a União, os Estados e 
Municípios. 
 Diante do exposto, fica patente, através 
das considerações aduzidas, a 
constitucionalidade da proposição em exame, o 
que nos leva a sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 
 
 
 

PARECER DO VENCIDO N.º 162/03 
 

 A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, Projeto de Lei 
n.º 57/03. 
 
 Sala das Comissões, em 02 de setembro 
de 2003. 
 

ZÉ RAMOS 
Presidente 

SÉRGIO BORGES 
Relator 

BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

REGINALDO ALMEIDA 
ROBSON VAILLANT – (Contra) 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

 O presente Projeto de Lei n.º 57/2003, de 
autoria do Ilustre Deputado Robson Vaillant, 
que “Dispõe sobre a divulgação da relação do 
cem maiores fornecedores e prestadores de 
serviços do Estado e dá outras providências” 
 Ao exame do teor do Projeto de Lei, 
observa que, a matéria 
 A presente matéria foi lida na sessão do 
dia 14 de abril de 2003 e encaminhada a 
Comissão de Justiça uma vez que seu autor 
interpôs recurso contra o despacho denegatório 
do Senhor Presidente. 
 A Comissão de Justiça analisando o 
recurso contra o despacho da mesa acolheu o 
parecer do relator que o rejeitou na forma do 
parecer n.º 81/2003, publicado, em 25 de junho 
de 2003. 

A Comissão de Justiça analisando a 
matéria considerou como sendo constitucional o 
Projeto de Lei ora sob exame em 02 de setembro 
de 2003 com um voto contrário parecer n.º 
162/03. 

Vindo em seguida a esta Comissão de 
Finanças para exame e parecer, na forma do 
artigo 41 do RI. 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 057/2003, 
de autoria  do Ilustre Deputado Robson 
Vaillant, encontra-se ajustado ao que dispõe o 
Regimento Interno desta Casa de Leis no tocante 
ao opinamento desta comissão. 
 Cumpre-nos relatar que o parecer desta 
Comissão se cinge a analise do seu mérito, sob a 
ótica da fiscalização e controle orçamentário 
inciso IV e o aspecto econômico e financeiro 
previsto no inciso XIX, regulado pelo artigo 41 
do Regimento Interno. 

Considerando os aspectos acima citados, 
constatamos a existência de óbice intransponível 
que possibilite o acolhimento desta matéria no 
seio desta comissão uma vez que o projeto cria 
despesa para o Poder Executivo o que 
constitucionalmente não é permitido. 
 Ademais, reconheço a extensão do 
objetivo proposto pelo ilustre colega deputado, 
bem como o interesse público da matéria, mais 
em face de vedação constitucional. 
 Recomendamos respeitosamente aos 
ilustres membros que compõem esta Comissão, 
o seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 006/04 
 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS é pela REJEIÇÃO do Projeto 
de Lei n.º 57/03 de autoria do Deputado Robson 
Vaillant. 
 
 Sala das Comissões, em 06 de abril de 
2005. 
 

EDSON VARGAS 
Presidente 

SÉRGIO BORGES 
Relator 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
JOSÉ ESMERALDO  
BRICE BRAGATO 

JURANDY LOUREIRO 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 

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

 
RELATÓRIO 

 
Projeto de Lei n.º 305/04 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das casas de Espetáculos, 
Shopping Centers, cinemas e 
outros disponibilizarem, aos 
freqüentadores, Bebedouros 
Públicos com água gelada. 

 
 O Projeto de Lei n.º 305/2004, de autoria 
do ilustre Deputado José Esmeraldo, dispõe 
sobre a obrigatoriedade das casas de 
Espetáculos, Shopping Centers, cinemas e 
outros disponibilizarem, aos freqüentadores, 
Bebedouros Públicos com água gelada. 
 A matéria foi regularmente publicada 
conforme informações de fls. 05 destes autos e 
recebeu parecer técnico pela legalidade, 
juridicidade, publicidade e boa técnica 
legislativa quando submetido à parecia da 
Procuradoria desta Casa. 
 Prosseguindo a sua tramitação, a matéria 
veio a esta Comissão de Justiça para exame e 
parecer e, distribuída a matéria, coube-nos 
relatá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O exame técnico-jurídico já se encontra 
esgotado no parecer técnico emitido, 
oportunidade em que se primou pela exame de 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
conforme consta de fls. 08 e 09. 
 Observa-se que a pretensão da norma 
que ora se propõe editar reside sobre a 
obrigatoriedade das Casas de Espetáculos, 
Shopping Centers, cinemas e outros, a instalação 
de bebedouros em locais públicos e particulares. 
 Contudo, a matéria ora em exame não é 
de competência do Poder Legislativo em propô-
la, visto que a propositura está relacionada ao 
Direito de Propriedade. 
 Nossa análise baseia-se tão-somente no 
conteúdo de inciso XXII do art. 5º, e art. 22, 
inciso I, art. 30, incisos I e V, todos da CF. 
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Constituição Federal. 
 
“Art. 5º (...) 
XXII – garantido o direito de 
propriedade; 
 
“Art. 22. Compete 
privativamente à União legislar 
sobre: 
 
I – direito civil, comercial, 
penal, processual, eleitoral, 
agrário marítimo, aeronáutico, 
especial e do trabalho. 
 
“Art. 30. Compete aos 
Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de 
interesse local; 

 
V – Organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, 
serviços públicos de interesse 
local, incluindo o de transporte 
coletivo que tem caráter social.” 
 

Diante dos dispositivos constitucionais 
citados, entendemos que o presente Projeto de 
Lei não atende requisitos legais e 
constitucionais. 

 
PARECER DO VENCIDO N.º 27/05 

 
 A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público Redação é pela 
Inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
305/04 
 
 Sala das Comissões, em 15 de março de 
2005. 
 

ZÉ RAMOS 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

HERALDO MUSSO 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

PAULO FOLETTO 
CLAUDIO VEREZA 

SUELI VIDIGAL 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n.º 134/2004 de autoria 
da Deputada Janete de Sá, objetiva assegurar ao 
consumidor o direito de saber antes e depois da 
compra o valor dos impostos embutidos no preço 
do produto ou do serviço, e dá outras 
providências. 
 A matéria encontra-se publicada no 
Diário do Poder Legislativo no 27/05/04 às 
páginas de n ºs 1950 e 1951, permaneceu em 
pauta durante três Sessões Ordinárias 
consecutivas, vindo a seguir a esta douta 
Comissão de Justiça, para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A propositura em análise, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, objetiva assegurar ao 
consumidor o direito de saber antes e depois da 
compra o valor dos impostos embutidos no preço 
do produto ou do serviço, e dá outras 
providências. 

As regulamentações citadas no projeto 
de lei, são essenciais para que os consumidores 
saibam quanto pagam de impostos sobre os bens 
adquiridos no comércio e, consequentemente 
para tornar mais transparente a relação entre o 
governo, que freqüentemente apresenta 
propostas de aumento de carga tributária, e os 
contribuintes muitas vezes reclamam da grande 
quantidade de impostos incidentes sobre os 
produtos e serviços. Informar para a população 
quanto custa o preço líquido de um produto e 
serviço é uma questão de cidadania. 
 O consumidor tem o direito também de 
serem informados sobre imposto agregados 
sobre produtos e serviços. É extremamente 
válido despertar a população sobre nossa pesada 
carga de tributos e concorrência desleal. 
 O direito a informação, é direito à 
prestação positiva oponível a todo aquele que 
fornece produto e serviço no mercado de 
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consumo. Proteger o consumidor é, na incisiva 
lição de Antonio Pinto Monteiro – “lutar pela 
qualidade de relacionamento humano, no que ele 
implica de respeito pela dignidade do homem e 
pelo seu poder de autodeterminação, e no que ele 
significa de uma solidária e responsável 
participação na vida em comunidade”. 
 O art. 1º do Código Brasileiro de Auto 
Regulamentação Publicitária de 05 de maio de 
1980, estabelece que todo anúncio deve ser 
respeitador e conformar-se com as leis do país; 
deve ser “honesto e verdadeiro”. 
 Quanto a legalidade a matéria encontra 
respaldo nos artigos 63 caput, e 55 da 
Constituição Estadual, como também do art. 150 
§ 5º da Carta da República que assim estatui: 
 

“Art. 150. (...) 
 
§ 5º - A lei determinará medidas 
para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e 
serviços”. 
 

 Na mesma linha o art. 6º da Lei Federal 
n.º 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, 
preceitua que “são direitos básicos do 
consumidor, a informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem”. 
 Ante as razões elencadas, concluímos 
pela constitucionalidade do projeto de lei em 
análise. 
 

PARECER N° 242/2004 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é legalidade e constitucionalidade 
do Projeto de Lei n° 134/04 de autoria da 
Deputada Janete de Sá. 
 

 Sala das Sessões, em 24 de agosto de 
2004. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

ROBSON VAILLANT 
BRICE BRAGATO 
HERALDO MUSSO 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE, DE AGRICULTURA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA 

AGRÁRIA. 
 

RELATÓRIO 
 

 O projeto de lei de autoria da Deputada 
Janete de Sá, “objetiva assegurar ao 
consumidor o direito de saber antes e depois 
da compra o valor dos impostos embutidos no 
preço do produto ou do serviço”. 
 A matéria recebeu o Parecer de n° 
242/04, pela Constitucionalidade na Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, vindo a seguir a esta Comissão de 
Defesa do Consumidor para exame e Parecer, na 
forma do art. 43, do Regimento Interno, 
cabendo-nos a encaminhá-la. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Regimento Interno, Resolução n° 
1600/91, dá a esta Comissão competência para 
opinar sobre assuntos ligados à defesa do 
consumidor, ao meio ambiente, agricultura, 
abastecimento e reforma agrária. 
 Pela ótica supra mencionada verifica-se 
que o Projeto de Lei em exame visa “assegurar 
ao consumidor o direito de saber e depois da 
compra o valor dos impostos embutidos no 
preço do produto ou do serviço” 
 Regimentalmente, a matéria foi 
submetida à apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação manifestando-se pela sua 
constitucionalidade, alegando a pertinência da 
mesma. 
 Ressalta-se que a cabe a esta Comissão 
de Defesa do Consumidor, de Proteção ao Meio 
Ambiente, de Agricultura, de Abastecimento e 
de Reforma Agrária analisar o mérito da matéria, 
por se tratar de assunto sob seu enfoque, estando 
a mesma em total consonância com o que está 
contido no art. 43 do Regimento Interno, e seus 
respectivos incisos, desta Casa de Leis. 
 Ante o exposto, somos pela aprovação 
do seguinte: 
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PARECER N° 14/2004 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE, DE AGRICULTURA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA 
AGRÁRIA é pela APROVAÇÃO o Projeto de 
Lei n° 134/04 de autoria da Deputada Janete de 
Sá. 
 
 Sala das Comissões, em 08 de abril de 
2004. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Presidente 

REGINALDO ALMEIDA 
Relator 

CARLOS CASTEGLIONE 
CÉSAR COLNAGO 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei n° 134/04 de autoria da 
Ex.ma Sra. Deputada Janete de Sá, visando a 
assegurar ao consumidor o direito de saber antes 
e depois da compra o valor dos impostos 
embutidos no preço do produto ou do serviço. 
 Protocolada em 19 de maio de 2004, a 
proposição já passou pelas Comissões de Justiça 
e de defesa do consumidor, tendo em ambos os 
casos recebido parecer pelo prosseguimento. 
 Vem a essa Comissão para análise de 
mérito. 
 
 É O RELATÓRIO. 
 

PARECER DA RELATORA 
 

 Em atendimento ao Regimento Interno, 
especificamente ao seu artigo, 41, o Diretor 
Legislativo da Mesa Diretora – DLMD, exarou 
despacho em 06/08/2004 encaminhando a 
presente proposição a esta Comissão. 
 Preliminarmente, deveremos registrar 
que assiste razão ao Diretor no despacho. O 
Projeto de Lei em tela visa exclusivamente a 
tornar público o valor pago pelo consumidor a 
título de imposto em cada mercadoria. 

 Assim sendo, versa sobre direito do 
consumidor, matéria afeta a esta Comissão, 
conforme reza o Regimento Interno. 
 

“Art. 41. À Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas compete opinar sobre: 

 
(...) 
 
XVIII – produção e consumo.” 

 
 Ultrapassada a questão de competência e 
nos atendo ao mérito do Projeto não 
vislumbramos qualquer óbice relacionado ao 
conteúdo do presente Projeto. 
 Trata-se de uma matéria de considerável 
alcance social tendo em vista estender o direito à 
informação do consumidor. Dessa maneira, 
entendemos como positiva a iniciativa do 
Deputado sugerimos à comissão a adoção do 
seguinte Parecer: 
 

PARECER N° 001/05 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS, é pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei n° 134/2004, de autoria da Senhora 
Deputada Janete de Sá com adoção da seguinte 
Emenda de Redação: 
 
 Art. 1°, § 2° do Projeto de Lei 134/04, 
passa a ter a seguinte redação: O disposto neste 
artigo aplica-se a todo e qualquer produto à 
exposição pública para a venda em vitrines e 
similares. 
 
 Sala das Comissões, em 16 de março de 
2005 
 

EDSON VARGAS 
Presidente 

BRICE BRAGATO 
Relatora 

JOSÉ ESMERALDO 
JURANDY LOUREIRO 

JOSÉ TASSO DE ANDRADE 
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n° 08/05, de autoria do 
Tribunal de Justiça, oriundo da Mensagem n° 
05/05, que cria o Setor do Arquivo Judiciário do 
Fórum de Vitória, Comarca de Entrância 
Especial, bem como a lotação respectiva, foi lido 
e incluído na Ata da Sessão Ordinária do dia 
21.02.2005 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 23.02.2005, às páginas 120 a 
122. 
 Seguindo tramitação regimental normal, 
o Projeto foi incluído na pauta para discussão 
especial em 03 (três) sessões ordinárias 
consecutivas, tendo sido aprovado na Sessão do 
dia 08.3.2005 o requerimento para sua 
tramitação em urgência. O Projeto foi inserido 
na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 
09.3.2005, recebendo, a partir de então, 
pareceres orais das Comissões de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, pela 
constitucionalidade, com adoção de emenda 
modificativa  de autoria do Deputado Claudio; 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos humanos, 
pela aprovação com a emenda modificativa 
apresentada e acatada na Comissão de Justiça. 
Na Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas não houve “quorum” para o oferecimento 
de parecer à matéria, conforme ata taquigráfica 
em anexo. 
 Concluído o exame técnico, foi colocado 
o Projeto de Lei n° 08/05 à apreciação do 
Plenário que aprovou, na forma dos pareceres 
orais das Comissões Técnicas que o analisaram 
na Sessão Ordinária do dia 28.3.2005. Por ter 
sido aprovado com emenda o Projeto veio a esta 
Comissão para elaboração de sua redação final, 
na forma do artigo 208 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com 
flagrante desrespeito às normas gramaticais e de 
técnicas legislativa, seja submetida à nova 
votação. Cabe o exame a esta Comissão. 
 O Projeto de lei n° 08/05 foi aprovado 
pelo Plenário com adoção da seguinte emenda: 
 
Emenda Oral modificativa, de autoria do 
Deputado Claudio Vereza, apresentada e 
acatada na Comissão de Justiça, conforme 
ata taquigráfica em anexo. 
 
 O inciso I do artigo 2º do Projeto de lei 
n.º 08/05, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“I – para o cargo de Assistente 
Judiciário, curso superior de arquivista 
ou biblioteconomia.” 
 

 Na parte referente à técnica legislativa e 
à norma gramatical, com base no artigo 211 do 
Regimento Interno sugerimos as seguintes 
alterações como emendas: 

 
01) alteração das iniciais minúsculas 

para maiúsculas das palavras 
“setor”, “presidente”, “arquivista”, 
“biblioteconomia” e “lei”, na 
ementa, no “caput” e no inciso I do 
artigo 2º e no artigo 4º do Projeto, 
respectivamente, por se tratar de 
termos específicos; 

02) substituição das iniciais maiúsculas 
por minúsculas dos termos “Cargo” 
e “Resolução”, no inciso I do artigo 
2º e no artigo 3º do Projeto, tendo 
em vista suas referências genéricas. 

 
Pelo exposto, sugerimos aos membros 

desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 54/05 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela APROVAÇÃO da 
REDAÇÃO FINAL do Projeto de Lei n.º 
08/05, de autoria do Tribunal de Justiça, oriundo 
da Mensagem n.º 05/05, que cria o Setor do 
Arquivo Judiciário do Fórum de Vitória, 
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Comarca de Entrância Especial, bem como a 
lotação respectiva, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO  
PROJETO DE LEI N.º 08/05 

 
Cria o Setor do Arquivo Judiciário do Fórum de 

Vitória, Comarca de Entrância Especial, bem 
como a lotação respectiva. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º  Haverá no Juízo de Vitória, 
Comarca de Entrância Especial, o Setor do 
Arquivo Judiciário, para guarda e controle de 
feitos e demais documentos, composta por 01 
(um) cargo de Assistente Judiciário, Código 
AST, e 02 (dois) cargos de Oficial Judiciário, 
Código OPJ, de provimento em comissão. 

Art. 2º  Para o preenchimento dos 
cargos ora criados, que se efetivará por ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça, exigir-se-á: 
 

I – para o cargo de Assistente 
Judiciário, curso superior de Arquivista ou 
Biblioteconomia; 
 

II – para os cargos de Oficial Judiciário, 
qualquer curso de ensino médio. 
 

Art. 3º As atribuições dos Cargos 
criados e as regras normativas para o adequado 
funcionamento do Setor de Arquivo Judiciário 
serão fixadas pelo Tribunal de Justiça, através 
de resolução aprovada pelo Egrégio Tribunal 
Pleno. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 05 de abril de 
2005. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Presidente 

PAULO FOLETTO 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

HERALDO MUSSO 
SUELI VIDIGAL 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. 

 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n.º 07/05, de autoria do 
Tribunal de Justiça, oriundo da Mensagem n.º 
02/05, que cria cargos de provimento em 
comissão para a Central de penas Alternativas – 
CEPAES, do Juízo de Vitória, Comarca de 
Entrância Especial, foi lido e incluído na Ata de 
Sessão Ordinária do dia 21.02.2005 e publicado 
no Diário do Poder Legislativo do dia 
23.02.2005, às páginas 115 e 118. 
 Seguindo tramitação regimental normal 
o Projeto foi incluído na pauta para discussão 
especial em 03 (três) sessões ordinárias 
consecutivas, tendo sido aprovado na Sessão do 
dia 08.3.2005 o requerimento para sua 
tramitação em urgência. O Projeto foi inserido, 
em discussão única, na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária do dia 09.3.2005, recebendo, a partir 
de então, pareceres orais das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, pela constitucionalidade, com adoção 
de emenda modificativa, de autoria do Tribunal 
de Justiça; de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos e de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, ambos pela aprovação com a emenda 
modificativa, apresentada e acatada pela 
Comissão de Justiça. 
 Concluído o exame técnico foi colocado 
o Projeto de Lei n.º 07/05 à apreciação do 
Plenário que aprovou na Sessão Ordinária do 
dia 28.3.2005, na forma dos pareceres orais das 
Comissões Técnicas que o analisarem. Por ter 
sido aprovado com emenda, o Projeto veio a 
esta Comissão para elaboração de sua redação 
final, na forma do artigo 208 do Regimento 
Interno. 
 Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com 
flagrante desrespeito às normas gramaticais e de 
técnicas legislativa, seja submetida à nova 
votação. Cabe o exame a esta Comissão. 
 O Projeto de Lei n.º 07/05 foi aprovado 
pelo Plenário com adoção da seguinte emenda: 
 
Emenda Modificativa, de autoria do Tribunal 
de Justiça, apresentada e acatada na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, conforme ata taquigráfica 
em anexo. 
 
 Os artigos 1º e 2º do Projeto de Lei n.º 
07/05, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º Ficam criadas na estrutura 
organizacional do Juizado de Direito de 
Vitória, Comarca de Entrância Especial, 
os seguintes cargos de provimento em 
comissão: 
 
I – 01 (um) de Coordenador-Chefe da 
Central de Penas e Medidas 
Alternativas, padrão CJE–4; 
 
II – 01 (um) de Assessor Jurídico, 
padrão CJE-3; 
 
III – 02 (dois) de Coordenador de 
Serviço Judiciário Psicológico – padrão 
AST – função : Psicologia; 
 
IV – 02 (dois) de Coordenador do 
Serviço Judiciário Social – padrão AST 
– função: Serviço Social; 
 
V – 03 (três) de Oficial Judiciário - 
padrão OPJ 
 
Art. 2º - Os cargos criados no artigo 
anterior, cujo o preenchimento se 
efetivará por ato próprio do Presidente 
do Tribunal de Justiça, terão lotação 
especifica na Central de Penas e 
Medidas Alternativas – CEPAES -, 
adjunta da 5ª Vara Criminal de Vitória, 
exigindo-se na investidura a graduação 

abaixo descrita, com registro no órgão 
de classe: 
 
I – para Coordenador-Chefe da Central 
de Penas e Medidas Alternativas, curso 
superior em qualquer área;  
 
II – para o cargo de Assessor Jurídico, 
bacharelado em Direito; 
 
III -  para o cargo de Coordenador de 
Serviço Judiciário Psicológico, curso 
superior em psicologia; 
 
IV – para o cargo de Coordenador do 
Serviço Judiciário Social, curso superior 
em Serviço Social;  
 
V – para os cargos de Oficial Judiciário, 
curso de ensino médio.” 
 
 Na parte referente à técnica 
legislativa e à norma gramatical, com 
base no artigo 211 do Regimento 
Interno, sugerimos as seguintes 
alterações como emendas: 
 
01) Substituição das iniciais 

maiúsculas por minúsculas dos 
termos “Cargos de Provimento em 
Comissão” e “Resolução”, na 
ementa e no artigo 3º do Projeto, 
tendo em vista suas referencias 
genéricas; 

02) Mudanças da expressão “artigo 
anterior” por “artigo 1º”, no 
“caput” do artigo 2º do Projeto,. 
para indicar expressamente, o 
dispositivo objeto de remissão, 
como determina o artigo 11, II, “g” 
da LCF n.º 95/98; 

03) Acréscimo do número arábico por 
extenso e entre parênteses, no 
“caput” do artigo 2º do Projeto, de 
acordo com o artigo 11, II, “f” da 
LCF n.º 95/98; 

04) Exclusão do significado da sigla 
“CEPAES”, no artigo 3º do 
Projeto, uma vez que seu 
significado já foi explicitado na 
primeira citação da mesma dentro 
do texto, conforme determinam as 



1151 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2005 

Normas para Padronização dos 
Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria-Geral da Mesa; 

05) Alteração da inicial minúscula para 
maiúscula da palavra “lei”, no 
artigo 4º do Projeto, por se tratar de 
lei especifica; 

06) Alteração na forma de registro da 
data, no artigo 4º do Projeto, para 
adequação ao artigo 11, II, “f” da 
LCF n.º 95/98. 

 
Pelo exposto, sugerimos ao 
membros desta Douta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 55/05 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela APROVAÇÃO da 
REDAÇÃO FINAL do Projeto de Lei n.º 
07/05, de autoria do Tribunal de Justiça, oriundo 
da Mensagem n.º 02/05, que cria cargos de 
provimento em comissão para a Central de 
Penas Alternativas – CEPAES, do Juízo de 
Vitória, Comarca Entrância Especial, na forma 
que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO  
PROJETO DE LEI N.º 07/05 

 
Cria cargos de provimento em comissão para a 

Central de Penas Alternativas – CEPAES,  
do Juízo de Vitória, Comarca de Entrância 

Especial. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º  Ficam criadas na estrutura 

organizacional do Juizado de Direito de Vitória, 
Comarca de Entrância Especial, os seguintes 
cargos de provimento em comissão: 
 

I – 01 (um) de Coordenador-Chefe da 
Central de Penas e Medidas Alternativas, padrão 
CJE-4; 
 

II – 01 (um) de Assessor Jurídico, 
padrão CJE-3; 
 

III – 02 (dois) de Coordenador de 
Serviço Judiciário Psicológico, padrão AST – 
função: Psicologia; 
 

IV – 02 (dois) de Coordenador do 
Serviço Judiciário Social - padrão AST – 
função: Serviço Social;  
 

V – 03 (três) de Oficial Judiciário – 
padrão OPJ. 
 

Art. 2º Os cargos criados no artigo 1º, 
cujo preenchimento se efetivará por ato próprio 
do Presidente do Tribunal de Justiça, terão 
lotação especifica na Central de Penas e 
Medidas Alternativas – CEPAES, adjunta da 5ª 
(Quinta) Vara Criminal de Vitória, exigindo-se 
na investidura a graduação abaixo descrita, com 
registro no órgão de classe: 
 

I – para Coordenador-Chefe da Central 
de Penas e Medidas Alternativas, curso superior 
em qualquer área;  
 

II – para o cargo de Assessor Jurídico, 
bacharelado em Direito; 
 

III - para o cargo de Coordenador de 
Serviço Judiciário Psicológico, curso superior 
em Psicologia; 
 

IV – para o cargo de Coordenador do 
Serviço Judiciário Social, curso superior em 
Serviço Social;  
 

V – para os cargos de Oficial Judiciário, 
curso de ensino médio. 
 

Art. 3º As atribuições dos cargos 
criados e as regras normativas complementares 
para o adequado funcionamento da CEPAES 
serão fixadas pelo Tribunal de Justiça, através 
de resolução aprovada pelo Egrégio Tribunal 
Pleno. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, no entanto, retroage seus 
efeitos financeiros a partir de 27.01.2005. 
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 Sala das Sessões, em 05 de abril de 
2005. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Presidente 

SUELI VIDIGAL 
Relatora 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
PAULO FOLETTO 

CLAUDIO VEREZA 
HERALDO MUSSO 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Publique-se. 
 
O SR. 1° SECRETÁRIO lê: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 14/2005 de autoria 
do Deputado Cláudio Vereza e demais membros 
do PT, objetiva instituir a Política Estadual de 
Fomento à Economia Solidária no Estado do 
Espírito Santo. 
 A matéria foi devolvida ao autor por 
infringência ao art. 63 Parágrafo único, inciso VI 
da Constituição Estadual. O autor interpôs 
recurso na Comissão de Constituição e Justiça 
contra o despacho denegatório da Mesa, o que 
foi deferido. 
 É o relatório 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A propositura em exame de autoria do 

Deputado Cláudio Vereza visa instituir a Política 
Estadual de Fomento à Economia Solidária no 
Estado do Espírito Santo – PEPES. O Governo 
Federal está registrando todos os 
empreendimentos de economia solidária 
existentes no País e, aproximadamente vinte 
quatro mil foram cadastrados através de 
campanha, objetivando fortalecer tal iniciativa. 

Toda tentativa de organizar a sociedade 
e suas economias seguindo princípios mais 
justos e humanitários é valida. A experiência 
histórica e as tendências da evolução social 
ensinam que os caminhos da economia e 
sociedades solidárias crescem cada vez mais 

 A economia solidária compreende uma 
diversidade de práticas econômicas e sociais 
organizadas, a exemplo de cooperativas, 
associações, empresas, entre outras que realizam 
atividades de produção de bens, prestação de 
serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 
justo e consumo solidário. 
 Quanto a legalidade, a Constituição 
Federal estabelece em seu art. 3º, 2º I e III: 
 

“Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
 
I – construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; 
 
III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e 
regionais”. 

 
 Nesta mesma linha o Decreto Federal n.º 
4.764, de 24/06/2003, Anexo I, art. 16 define as 
competências da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, conforme vejamos: 
 

“Art. 16 À Secretaria Nacional 
de Economia Solidária compete: 
 
IV – colaborar com outros 
órgãos de governo em 
programas de desenvolvimento e 
combate ao desemprego e à 
pobreza; 
 
VIII – propor medidas que 
incentivem o desenvolvimento 
da economia solidária; 
 
IX – apresentar estudos e sugerir 
adequações na legislação, 
visando o fortalecimento dos 
empreendimentos solidários”. 

 
 Ante o exposto somos pela adoção do 
seguinte: 
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PARECER N.º 34/05 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela Rejeição do Despacho da 
Mesa do Projeto de Lei n.º 14/2005. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 22 de 
março de 2005. 

 
ZÉ RAMOS 
Presidente  

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

HERALDO MUSSO 
CLAUDIO VEREZA 
PAULO FOLETTO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

Publicado no DPL do dia 06/04/2005. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Em votação o Parecer n.º 
34/2005, que acaba de ser lido. 
 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 

 
 Através do Projeto de Lei n.º 317/2004, 
de autoria da Deputada Estadual Fátima Couzi, 
nos termos do art. 111 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução 1.600/91, tem como 
objetivo autorizar o Poder Público Estadual a 
tornar obrigatório o diagnóstico da audição dos 
bebês imediatamente após o nascimento, nas 
Maternidades e Hospitais da Rede Pública 
Estadual de Saúde. 
 Apresentada a matéria em plenário, a 
mesma foi considerada inconstitucional, tendo 
porém à autoria recorrido e pedido 
posteriormente o seu encaminhamento à 
Comissão de Justiça para exame e parecer, o que 
foi deferido pelo Presidente na própria Sessão. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A proposição é de grande interesse 
social, porém após apreciação verifica-se que o 
Projeto de Lei em análise contraria o art. 63, 
parágrafo único, III, da Carta Estadual, por se 
tratar de matéria de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. 

Por tudo que foi exposto, cumpre sugerir 
aos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.º 36/2005 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela Manutenção do Despacho da 
Mesa ao Projeto de Lei n.º 317/2004. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 22 de 
março de 2005. 
 

ZÉ RAMOS 
Presidente 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Relator 

PAULO FOLETTO 
CLAUDIO VEREZA 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

 
Publicado no DPL do dia 07/04/2005. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Em votação o Parecer n.º 
36/2005, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Arquive-se a matéria. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n.º 011/2005 
de autoria da ilustre Deputada Fátima Couzi, 
dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos 
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Estaduais de Defesa do consumidor de dar 
Publicidade, anualmente, ao cadastro dos 
fornecedores e prestadores de serviços cujas 
atuações sejam comprovadamente, lesiva aos 
consumidores. 
 A matéria recebeu despacho denegatório 
à sua tramitação por infringir dispositivos 
estabelecidos na Constituição Estadual art. 63 
parágrafo único, inciso VI, e art. 136 inciso VIII 
do Regimento Interno, Resolução 1600/91. 
 O legislador com base na prerrogativa 
regimental, disposta no art. 136 parágrafo único, 
do Regimento Interno, interpôs recurso, que 
acatado pelo Senhor Presidente, possibilita a 
vinda a esta Comissão de Justiça da respectiva 
matéria para exame e parecer quando a sua 
admissibilidade. 
 É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade 
de órgãos estaduais de Defesa do Consumidor de 
dar Publicidade anualmente, ao cadastro dos 
fornecedores e prestadores de serviços cujas 
atuações sejam comprovadamente, lesiva aos 
consumidores.  

O referido Projeto de Lei tem como 
objetivo em da publicidade conforme sua 
justificativa, ao que determina o artigo 44 caput 
in verbs da lei federal n.º 8.078/90- Código de 
defesa do Consumidor: 
 

“Art. 44. Os órgãos públicos de 
defesa do consumidor manterão 
cadastro atualizado de 
reclamações fundamentadas 
contra fornecedores de produtos 
e serviços devendo divulgá-la 
pública anualmente. A 
divulgação indicará se a 
reclamação foi atendida pelo 
fornecedor”. 
 

Dessome-se que é o mesmo diploma 
pátrio que agasalha o permissivo constitucional, 
quando pontua que inexistindo lei federal 

disciplinando a matéria em foco os Estados 
exercerão a competência legislativa plena para 
atender as peculiaridades regionais. 

Assim podemos afirmar que diz-se 
supletiva a competência exercida para preencher 
vazios normativos federais tendo em vista as 
peculiaridades dos Estados Art. 24 inc. V, §§ 
2º,3º e 4º, CRFB. Na hipótese de a União abster-
se, não expedindo normas gerais, só resta aos 
Estados exercitarem, com plenitude, o poder-
dever que a Constituição lhe outorga, a fim de 
atender suas peculiaridades. 

A matéria em exame encontra-se 
consubstanciado no artigo 63 caput da 
Constituição Estadual e art. 5º in-verbs: 

 
“Art. 63. A iniciativa das leis 
cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembléia 
Legislativa ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta 
constituição” 
 
“Art. 5º Fica assegurado, na 
forma da lei, o caráter 
democrático na formulação e 
execução das políticas e no 
controle das ações 
governamentais através de 
mecanismos que garantam a 
participação da sociedade 
civil”. 
 

Sabemos que a proposição em comento 
não está elencada como competência do 
município, daquela prevista no inciso I da 
Constituição Estadual. 

Sendo de grande relevância a 
propositura do autor o legislativo poder 
constituído cuja função é a de auscultar os 
reclames da sociedade e, sobre tudo, tendo o 
parlamentar detectado a necessidade de correção 
e adequação da norma positiva ao direito, 
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quando se opera em sua aplicação como regra de 
conduta. 

Há por parte do legislativo a necessidade 
de tomar contato com a realidade social e com os 
valores objetivos vigentes, buscando analisar as 
normas em suas estrutura lógica, sem possível, 
de modo direto, a riqueza e o imprevisto da vida 
cotidiana, evitando controvérsias, procurando 
apontar, ao lado dos aspectos teóricos, das 
soluções práticas e das soluções jurisprudências. 
O legislador buscou, Ter como escopo vencer 
desafios da inflexibilidade a matéria mediante 
uma operação lógico-valoretiva em razão da 
constante luta entre a realidade a conformar e a 
lei. 

Diante das razões exposta, examinando a 
questão da admissibilidade da proposição 
mediante atendimento, a priori, da prevalência 
do caráter constitucional do projeto de lei n.º 
224/2004 e da sua regular tramitação, à luz das 
vedações estabelecidas no art. 136, do 
Regimento Interno da Casa, apontada como 
manifestamente inconstitucional, somos pelo 
conhecimento e provimento do recurso, 
regimental ora interposto e pela adoção do 
seguinte parecer. 

 
PARECER N.º 41/2005 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

DE JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, é pela Rejeição do despacho 
denegatório e ao Projeto de Lei n.º 011/2005 de 
autoria da ilustre Deputada Fátima Couzi. 

 
Sala das Comissões, 29 de março de 

2005. 
 

ZÉ RAMOS 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

PAULO FOLETTO 
SUELI VIDIGAL 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
HERALDO MUSSO 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
 

Publicado no DPL do dia 06/04/2005. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Em votação o Parecer n.º 
41/2005, que acaba de ser lido. 
  
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar 
votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a apalavra ao Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras Deputadas, imprensa e todos 
que nos assistem. O Projeto de Lei 11/2005, de 
autoria da Sra. Deputada Fátima Couzi, dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos órgãos estaduais de 
Defesa do Consumidor de darem publicidade, 
anualmente, ao cadastro de fornecedores e 
prestadores de serviços, cujas atuações sejam 
comprovadamente lesivas aos consumidores. 
Apesar de não constar aqui, votei contra o 
Parecer da Comissão de Justiça para que o 
projeto tivesse tramitação normal.  

O projeto da Sra. Deputada Fátima 
Couzi é muito importante para o consumidor 
capixaba. Pedimos aos Srs. Deputados que 
votem para derrubar o Parecer da Comissão de 
Justiça, ou seja, que os Srs. Deputados votem 
conforme pedido  para que possamos ter a 
tramitação normal deste projeto.  
 Daqui a pouco pediremos ao Sr. 
Presidente César Colnago que faça a chamada 
dos Srs. Deputados para sabermos se há 
dezesseis Deputados presentes nesta Casa hoje.  
 Recebemos diversas ligações dos 
moradores dos Municípios de Timbuí e Fundão 
para que pedíssemos às autoridades que olhem 
com carinho para a questão da segurança 
naquele distrito que sempre foi muito calmo. 
Mas, infelizmente, nas últimas semanas estão 
ocorrendo brigas e tiroteios nos forrós e aquele 
lugar está se tornando muito violento. Fazemos 
um apelo às autoridades da área da segurança 
que olhem com mais carinho o Distrito de 
Timbuí, no Município de Fundão, para que os 
moradores daquela região possam ter mais 
tranqüilidade. Sabemos que a insegurança assola 
a todos em nosso Estado, mas não podemos 
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deixar de atender ao pedido de diversos 
moradores que ligaram para nosso gabinete.  

Os meus pais são oriundos do Município 
de Fundão e sabem do meu carinho. Por isso 
peço às autoridades que olhem com carinho para 
aqueles dois municípios. 
 Agradecemos a presença dos alunos 
nesta Casa de Leis. Sejam bem- vindos porque 
esta Casa é de todos nós. 
 Votaremos contra o Parecer da 
Comissão de Justiça para que o Projeto de Lei 
n.º 11/2005 tenha tramitação normal nesta Casa. 
(Muito bem!) 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação em nome da Bancada do PT.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sra. 
Deputada Brice Bragato. 
 
 A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, da parte da nossa 
Bancada acompanharemos o Parecer da 
Comissão de Justiça. Aproveitamos o horário do 
encaminhamento da votação para fazermos três 
registros de fundamental importância. O 
primeiro deles é convidar todos os interessados 
para uma assembléia geral, uma palestra ou um 
evento que acontece neste dia às 19h no 
Sindicato dos Previdenciários, no Centro da 
Cidade de Vitória, com a presença do Sr. 
Deputado Federal Ivan Valente, um Deputado da 
esquerda Partidária do PT que vem ao Estado 
para participar do lançamento do Fórum contra a 
Reforma Sindical e a Reforma Universitária. 
Parte importante do Partido dos trabalhadores, 
dos ativistas da luta social, da CUT e dos 
sindicatos não apoiam as mudanças que o 
Governo pretende implementar no mundo do 
trabalho, no mundo sindical e também no 
interior das universidades públicas brasileiras. 
Estaremos participando. O Sr. Deputado Ivan 
Valente chegará daqui a pouco a esta Cidade e 
terá contato com as redações. Este Deputado faz 
parte do grupo de quinze Deputados Federais 
que formou o bloco de intervenção conjunta no 
Congresso Nacional e no interior do PT que 
discutem a renovação do diretório do Partido dos 
Trabalhadores em nível nacional e dos Estados. 

 No segundo registro – acreditamos que 
ainda será elemento de outros debates nesta Casa 
- referimo-nos à grandiosa audiência pública que 
o Prefeito da Serra convocou hoje pela manhã, a 
partir das 9h, na Coopeduc, com a presença da 
Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, vice-Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, do Sr. Deputado 
Cabo Elson, Presidente da Comissão de 
Segurança, desta Deputada que vos fala que é 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
quatro Deputados Federais, do Comandante da 
Polícia Militar, dos representantes do Governo 
do Estado, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, da sociedade organizada, das pastorais, 
dos empresários e outros segmentos. Foi feito 
um excelente debate, um debate de 
responsabilidade em que cada agente público se 
comprometeu a não dizer o que o outro deve 
fazer, mas a responder ao que ele pode fazer.  

Da nossa parte, em conjunto com a Sr.ª 
Deputada Iriny Lopes, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara Federal, nos 
comprometemos em puxar um fórum 
metropolitano de segurança pública com a vinda 
do Secretário Nacional de Segurança Pública ao 
Estado nos próximos dias. E o Prefeito da Serra 
lançou a organização de um fórum permanente 
contra a violência no Município da Serra. 
Achamos muito importante essa iniciativa, o 
debate, os participantes que lá estavam e as 
ações que estão sendo propostas. 

A nossa Comissão de Direitos Humanos 
acaba de aprovar na sua reunião ordinária da 
data de hoje a realização no dia 19, terça-feira 
próxima, a partir das 8h30min, no plenário desta 
Casa de uma audiência pública para discutir o 
sistema prisional do Estado do Espírito Santo e 
para a qual convidamos todos os interessados. 
Convidamos também o Sr. Deputado Cabo 
Elson, Presidente da Comissão de Segurança 
desta Casa, e demais membros para estarem 
conosco. O tema será a explosividade do sistema 
prisional e a insegurança da sociedade. 
Queremos discutir o impacto que o barril de 
pólvora do sistema prisional tem para a 
segurança de quem está do lado de fora das 
cadeias. 

Convocaremos os Secretários das pastas 
e todos os órgãos que de uma maneira ou de 
outra tenham a ver com esta temática. Os Srs. 
Deputados Geovani Silva e Paulo Foletto já 
confirmaram presença, como as Sras Deputadas 
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Luzia Toledo e Sueli Vidigal. Estamos 
convidando também os membros da Comissão 
de Segurança Pública e toda a sociedade, as 
igrejas, os representantes de movimentos de 
direitos humanos, as mães, os familiares de 
presidiários, aqueles que tiverem interesse no 
debate do assunto. 

A reunião será na terça-feira, dia 19, a 
partir das 8h30min, com a presença também da 
Deputada Federal Iriny Lopes, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Federal. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em votação o Parecer n.º 
41/2.005. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) -  Defiro o requerimento de 
V.Ex.ª. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
  

O SR. 1º 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os 
Srs. Cabo Elson, Brice Bragato, 
Carlos Casteglione, César 
Colnago, Euclério Sampaio, 
Geovani Silva, Gilson Gomes, 
Heraldo Musso, Janete de Sá, 
José Esmeraldo, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Mariazinha Vellozo 
Lucas, Reginaldo Almeida, 
Rudinho de Souza, Sueli Vidigal 
e Zé Ramos. (18) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – 
(MARCELO SANTOS) – Sr. Presidente, 
responderam à chamada dezoito Srs. Deputados. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, havendo modificação no plenário, 
requeiro a V.Ex.ª nova verificação de quorum 
para efeito de votação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro o requerimento de 
V.Ex.ª. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
 

 O SR. 1º 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os 
Srs. Carlos Casteglione, Brice 
Bragato, César Colnago, 
Euclério Sampaio, Geovani 
Silva, Heraldo Musso, Janete de 
Sá, José Esmeraldo, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Mariazinha Vellozo 
Lucas, Reginaldo Almeida, 
Rudinho de Souza, Sueli Vidigal 
e Zé Ramos. (16) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – 
(MARCELO SANTOS) – Sr. Presidente, 
responderam à chamada dezesseis Srs. 
Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Findo o tempo destinado ao 
Pequeno Expediente, fica adiada a votação do 
parecer para a próxima sessão. 
 A Presidência registra, com satisfação, a 
presença, nesta Casa, dos alunos da Faculdade 
Novo Milênio, acompanhados pelos professores 
Lindolfo e Adriane, de Vila Velha. 
 Passa-se à fase das Lideranças 
Partidárias. 
 Concedo a palavra ao Líder do PFL, Sr. 
Deputado Gilson Gomes. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Líder do PSB, Sr. 
Deputado Paulo Foletto. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. 
Presidente, na ausência do Líder, informo a 
V.Ex.ª que falaremos em nome da Liderança do 
PSB. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Janete de Sá 
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 A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras Deputadas, teceremos 
comentários sobre um fato que foi noticiado pelo 
jornal A Tribuna, do dia 10 deste mês, domingo. 
Diante desse fato divulgado por este jornal 
queremos dizer que nesse mesmo dia nos 
encontrávamos na cidade de São Paulo. 
Chegamos inclusive a mandar uma notificação 
ao Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, 
porque nesse mesmo horário ocorreu um 
seminário de planejamento estratégico da 
Assembléia Legislativa. Estivemos naquela 
capital recebendo da Ordem dos Parlamentares 
do Brasil a Medalha “Ulysses Guimarães”, que 
consiste no seguinte: 

 
“Instituída no âmbito federal, em 

todo território nacional, a Medalha-
Troféu “Ulysses Guimarães” tem por 
objetivo homenagear e perpetuar 
políticos que, por seus méritos e 
relevantes serviços prestados à 
comunidade brasileira, se tenha feito 
digno de especial distinção.  

A premiação recebeu esse nome 
como uma forma de imortalizar o 
idealizador da Ordem dos Parlamentares 
do Brasil, Dr. Ulysses Guimarães, o 
incansável nas lutas pela 
redemocratização brasileira e na defesa 
da liberdade de instituições públicas, 
privadas e individuais. 

Anualmente, são concedidas as 
medalhas-troféus para no máximo 100 
personalidades com destaque e atuação 
política em prol da ética, da moral, cujos 
princípios norteiam os trabalhos da 
Ordem dos Parlamentares do Brasil”.  
 
Com isso, quero Sr. Presidente 

apresentar para V.Ex.ª que fui a única 
parlamentar, no ano de 2004 - ouviu Sr. 
Presidente desta Casa César Colnago - que 
trouxe para mostrá-lo, e aos demais colegas. 
Gostaria que V.Ex.ª só prestasse um pouquinho 
de atenção no que estou apresentando à 
Assembléia Legislativa. 

Fui a única deputada nesse ano de 2005, 
agraciada com essa medalha. É a “Medalha 
Ulysses Guimarães” que muito me honra e que 
pelo Estado do Espírito Santo, pela ética que 

desenvolvo na política, pela moral que é 
empenhada no nosso mandato, a defesa da 
moralidade do Estado público na política, recebi 
na noite de sábado, numa solenidade que 
envolveu parlamentares de todo país. Fui a única 
que recebi pelo Estado do Espírito Santo e recebi 
mais; um troféu quadro com o meu nome pelo 
destaque personalidade política de 2004, 
iniciando o ano de 2005.  

Fiz essa menção, aqui está na revista da 
Ordem dos Parlamentares do Brasil, porque fui, 
antes de ir para a solenidade, saí do Estado do 
Espírito Santo ao meio-dia, fui procurada pelo 
repórter do Jornal A Tribuna para dizer que o Sr. 
Deputado Gilson Gomes havia procurado o 
jornalista para entrar com um processo de decoro 
parlamentar contra minha pessoa. Não fiquei 
surpresa com a atitude do referido Deputado 
porque para mim, que tenho um trabalho 
desenvolvido em prol da população capixaba, 
não me preocupa, algo vir de um Deputado 
como o Deputado Gilson Gomes que merece de 
nós até mesmo, o nosso agraciamento neste 
plenário, mas, não necessariamente todos temos 
que respeitá-lo.  

No caso, se fosse um Deputado que 
merece o nosso respeito e nossa consideração 
pela prática política que desenvolve, estaríamos 
muito preocupada se isso viesse de um Deputado 
com essas características. Como, no nosso 
entendimento, veio do referido Deputado, isso 
não nos causa surpresa e nem indignação porque 
saberemos levar essa situação com bastante 
valentia, com bastante determinação, com 
conseqüência e a população verá, no final da 
história, quem está com a razão ou não. 

Segundo, temos a apresentar aos nossos 
colegas de plenário e para a sociedade capixaba, 
uma ficha de uma vida pública decente, digna, 
equilibrada, sem escândalos. O mesmo não 
ocorre com o referido parlamentar que não tem 
uma história política. Mas sim, uma ficha corrida 
de alguns incidentes, que aí sim, causam muita 
preocupação à sociedade capixaba. Uma delas, 
por exemplo, é o fato: quem é que não se lembra 
do escândalo da Cobal o chamado escândalo das 
calcinhas onde o Sr. Deputado Gilson Gomes, na 
época não era Deputado, era tesoureiro da Cobal 
e uma verba do Governo Federal foi depositada 
para a compra de feijão naquela época, para ser 
vendida a um custo mais barato para a 
população, e foi desviada para a compra de 
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calcinhas, o chamado escândalo das calcinhas da 
Cobal.  

Quem é que não se lembra de uma CPI 
sobre a violência que foi travada e, queremos até 
que a Casa, por gentileza, mande buscar, para 
que possamos relembrar, ter a memória desses 
fatos, no ano de 1999, quando o Delegado 
Francisco Badenes Júnior, que foi chamado para 
depor nessa CPI, disse textualmente que o Sr. 
Deputado Gilson Gomes - não fomos nós, Sr. 
Presidente, quem disse foi o Delegado Francisco 
Badenes Júnior em seu depoimento da CPI da 
violência, que aconteceu em 1999 - estava 
envolvido em ações do crime organizado e isso 
está aqui nesta Casa, registrado e guardado; no 
momento, inclusive, porque acompanhamos a 
política do nosso Estado desde 1982; o Sr. 
Deputado Gilson Gomes pediu para sair de 
“fininho” da comissão, porque S.Ex.a era relator, 
porque o feitiço se virou contra o feiticeiro.  

Terceiro, quem é que não se lembra dos 
atos cometidos, no dia que estávamos aqui, 
tentando com a ajuda da imprensa, com ajuda 
dos Deputados sérios desta Casa de Leis, com a 
ajuda do Presidente da Mesa Diretora de então, 
tentando levar a cabo os trabalhos da CPI, a qual 
investigou o seguro de vida dos ex-Deputados 
Estaduais; e viu que o nosso propósito foi o de 
levar uma análise de investigação clara, sincera, 
pautada nas regras da CPI e que o referido 
deputado tentou dificultar os nossos trabalhos 
ficando seminu no plenário desta Assembléia 
Legislativa.  
 Na verdade, Sr. Presidente, ao entrar 
com o pedido de decoro, enquanto Presidente da 
CPI do Seguro, tentava resguardar os direitos, a 
moralidade deste plenário, os direitos de cada 
um de nós Deputados que presidimos e atuamos 
na CPI, nas ações parlamentares de podermos 
concretizar os nossos trabalhos com seriedade. 
 Espero ter da atual Mesa Diretora, à qual 
não votei, mas por quem tenho um apreço muito 
grande e consideração com V.Ex.ª, Sr. 
Presidente, que leve a cabo essas investigações, 
através do nosso Corregedor Geral, Deputado 
Geovani Silva. Não é possível que não se 
respeite sequer o parlamento. 

Sr. Presidente, digo mais, esse fato veio 
para a imprensa através do Sr. Deputado Gilson 
Gomes, V.Ex.ª sabe, pois é conhecedor dessa 
matéria, pois fui ameaçada pelo Sr. Deputado 
Gilson Gomes, de retirar a iniciativa de decoro 

parlamentar. Disse que não faria isso porque não 
poderia, isso era uma indecência contra este 
parlamento e contra a sociedade capixaba. 

Um parlamentar para obstacular a 
finalização de um trabalho e tentar tirar o seu 
nome da CPI, ficou quase que nu, no plenário 
dessa Assembléia Legislativa. Retirou a gravata, 
retirou a camisa, retirou o paletó e se eu não 
paralisasse os trabalhos, S.Ex.ª estava retirando 
os cintos para retirar as calças. Então, não é 
possível, a população não merece ver esse tipo 
de coisa.  

Foi por isso que entrei com a matéria de 
decoro e a sustento. Se eu, que sou deputada, não 
defender esta Casa quem irá defendê-la? Fiz isso 
no sentido de preservar os direitos, os interesses, 
a ética e a moralidade que permeia a maioria dos 
Srs. Deputados desta Casa. Continuarei fazendo. 
Se tiver de ser penalizada por estar trilhando no 
cumprimento da lei do meu país, não tem 
problema, o povo está aí para julgar-me. O povo 
está aí para julgar o Sr. Deputado Gilson Gomes. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, sei 
como fui eleita. E as pessoas que me elegeram 
sabem por que me elegeram. E estou aqui no 
exercício parlamentar, honrando cada voto que 
me foi concedido nas urnas em 2002. Por isso, 
Sr. Presidente, voltarei para esta Casa como 
Deputada Estadual, porque os votos que tive não 
perderei. Conquistarei mais, porque as pessoas 
não são bobas, elas estão acompanhando os 
trabalhos parlamentares pela TV Assembléia, 
dispositivo que V.Ex.ª está aprimorando cada 
vez mais.  

A população saberá julgar quem é o 
parlamentar, que de fato está defendendo os 
interesses da nossa sociedade capixaba e quem é 
aquele que faz de conta. Esse julgamento espero 
da sociedade capixaba. Espero, e tenho certeza 
de que ela saberá julgar, nas próximas eleições, 
quem merece continuar representando-a nesse 
fórum e quem deverá retirar. 

Não tive um voto se quer, por distribuir 
frango estragado para a população da Serra; não 
sei quem teve, mas eu não tive. E muita gente 
sabe quem teve. Não tive um voto se quer, 
comprando a dignidade das pessoas. E cada um 
que teve a sua dignidade comprada, sabe. E 
quem votou em mim sabe que não fiz e jamais 
faria isso. Porque não entro, não estarei e não 
ficarei na política com esse objetivo. 
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E em respeito a este plenário e à 
sociedade capixaba comunico que o que saiu na 
imprensa com relação ao incidente ocorrido no 
restaurante central da Vale do Rio Doce, em 
Tubarão, nada mais é do que um factóide 
político. Por quê? Porque eu estava lá, dentro de 
Tubarão, não na condição de parlamentar, mas 
na condição de dirigente sindical, porque sou 
diretora executiva do sindicato do Espírito Santo 
e de Minas Gerais. Estava lá como fiscal da 
chapa “União de Norte a Sul” quando tínhamos 
um candidato que era o presidente do Sindicato 
dos Ferroviários. Tivemos três mil e quinhentos 
votos no Brasil inteiro, no universo de onze mil. 
Deixamos de ganhar por cento e noventa e três 
votos. Só em Tubarão tivemos três mil e 
quinhentos votos. Deixamos de ganhar por conta 
de cento e noventa e três votos. Vou dizer, o 
suposto candidato, do suposto agredido teve 
duzentos e cinqüenta votos. Portanto, não tem 
sequer o respeito da categoria ferroviária que 
não votou.  

Estava lá como estou aqui agora, 
defendendo a lisura de um processo eleitoral e 
esse suposto agredido estava transgredindo as 
regras de uma eleição para o representante do 
Conselho de Administração da Vale do Rio 
Doce. Primeira vez, em sessenta e três anos, os 
ferroviários poderiam ter assento na 
administração da Vale do Rio Doce. Este colega 
estava lá pleiteando essa vaga para defender os 
trabalhadores. Esse suposto agredido estava lá 
transgredindo as regras da eleição, entregando 
panfleto. Eu o denunciei para a coordenação do 
processo que merece aqui inclusive a minha 
deferência pela forma organizada com que 
conduziu o processo eleitoral da escolha do 
Conselho de Administração da Vale do Rio 
Doce, do representante dos trabalhadores.  

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas também na defesa da lisura do 
processo, na defesa da garantia da coordenação 
do processo onde ficou estabelecido que não se 
poderia soltar panfletos no dia da eleição e vinte 
e quatro horas antes, que o processo eleitoral no 
que tange a propaganda terminaria na sexta-feira 
à zero hora, esse rapaz estava transgredindo a 
regra eleitoral. Nesse sentido eu o denunciei para 
a coordenação do processo que se encontrava na 
mão da Vale do Rio Doce. Ele com raiva 
arrumou um factóide político que ele não tem.  

Nunca vi se fazer uma denúncia, um 
boletim de ocorrência sem lesão, de uma 
agressão que não fez lesão corporal. Não tem 
queixa-crime. A queixa é do direito dele, ele 
arrumou um factóide político para tentar se 
prevalecer dessa história de que uma colega 
podia estar arrancando votos dele na Vale do Rio 
Doce. A serviço de quem esse senhor estava eu 
não sei.  
 Sr. Presidente César Colnago, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas e população que nos 
assiste, no direito dos interesses daquilo que 
acredito que são em favor da sociedade estarei 
sim, estarei questionando, lutando com a garra, 
com a competência, com a vontade e com a 
coragem que Deus me deu e que sempre norteou 
minha vida. Isso estarei fazendo, doa a quem 
doer. 
  

A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas – 
Apenas queremos dizer que nos sentimos muito 
orgulhosa de termos V.Ex.a. como amiga. Nós e 
a Sra. Deputada Sueli Vidigal parabenizamos 
V.Ex.a. Isso é que precisávamos ter aqui, mais 
vinte e nove iguais a V.Ex.ª.  
  

A SRA. JANETE DE SÁ – 
Agradecemos a V.Ex.a e aos aplausos dos 
estudantes que estão nas galerias. Não tenham 
medo. Se botarem uma pedra no caminho de 
vocês, tire e continue andando.  

O que na verdade o Sr. Deputado Gilson 
Gomes tenta é me calar, mas ele não vai 
conseguir. Ele não conseguirá porque não tirarei 
o pedido de decoro pois é inadmissível um 
parlamentar, para obstacular a investigação da 
CPI do superfaturamento do seguro de vida, 
arranque a roupa na Tribuna deste Plenário. A 
população capixaba não merece isso. Vocês 
fiquem atentos, todos atentos no desenrolar 
dessa investigação porque a sociedade conhecerá 
quem de fato trabalha em benefício dela e quem 
tenta lesar os interesses da nossa população.  

Tenho dito e se esse senhor vier me 
agredir como está tentando, tentar travar minha 
voz, ele não conseguirá a menos que mande me 
matar porque enquanto tiver vida, a força de 
Deus, a coragem que me trouxe para este 
parlamento, não me calarei diante de abusos 
existentes por alguns políticos que realmente não 
deveriam estar no parlamento. 
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 Só quero finalizar mostrando meu 
trabalho. Eu mostro, mato a cobra e mostro o 
pau que matou a cobra. e mostro o pau que 
matou a cobra. Sábado, fui a única deputada do 
Estado do Espírito Santo que recebeu essa 
honraria. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Srs. 
Deputados Cláudio 
Vereza, Cláudio Thiago, 
Edson Vargas, Fátima 
Couzi, Jurandy Loureiro, 
Marcos Gazzani, Paulo 
Foletto e Robson 
Vaillant.) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Findo o tempo destinado à Fase 
das Lideranças Partidárias, passa-se à fase dos 
Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra à SRª Deputada 
Janete de Sá. 
 
 A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESDIENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Havendo S.Ex.ª. declinado, 
concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo 
Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sr.as Deputadas, assomamos a esta 
tribuna nesta tarde para registrar o ato- Sra. 
Deputada Luzia Toledo, sentimos a falta de 
V.Ex.ª no que iremos citar- da assinatura da 
ordem de serviço da dragagem da baia do Porto 
de Vitória, Sra. Deputada Luzia Toledo que é 
funcionária da Companhia DOCAS do Espírito 
Santo onde prestou brilhantes e relevantes 
serviços. 
 A dragagem da baia do Porto de Vitória 
tem uma importância vital para o nosso Estado. 
Conversávamos- quando do acontecimento da 
assinatura – sobre o que representa a atividade 
portuária para o Estado do Espírito Santo e para 
a comunidade capixaba. O porto e suas 
atividades precisam ser mais compreendidos 
pela comunidade capixaba. A gente sempre diz 
que há uma impressão errada sobre os portos 
brasileiros e de seus terminais. Imagina-se que 

na atividade portuária, ou seja, nos portos só 
existem contrabando e prostituição. Mas, ao 
contrário disso, o porto do Espírito Santo é um 
dos maiores geradores de emprego e renda do 
nosso Estado. A atividade portuária, por si só, 
gera na economia do Estado do Espírito Santo 
mais de sessenta por cento do que arrecada o 
Estado no tocante ao ICMS.  
 Às vezes, quando passamos em frente ao 
Palácio Anchieta, e observamos aqueles prédios, 
aqueles navios um pouco velhos, atracados ou 
dormindo- é por isso que chamamos de berço - 
imaginamos o seguinte: será que só tem 
contrabando e prostitutas? O pior, é que não 
existe mais isso na atividade portuária. Era 
comum quando não existia o mercado aberto. 
Com a globalização e com a retirada da área de 
segurança nacional que eram os portos 
brasileiros, onde se constituiu a APV, 
Administração do Porto de Vitória- e aqui temos 
uma memória da APV e da Companhia Docas do 
Espírito Santo, a ex-Senadora e Deputada 
Estadual Luzia Toledo. 
 
 A Sr.ª Luzia Toledo – 
Cumprimentamos V.Ex.ª., Sr. Deputado Marcelo 
Santos, que já passou a ter, na área portuária, o 
seu pedaço. A presença sempre constante e 
principalmente a defesa incontestável daquele 
setor tão produtivo para o nosso Estado faz com 
que V.Ex.a. tenha conquistado esse espaço. 
Verdadeiramente somos uma presença viva da 
Companhia DOCAS do Espírito Santo e, 
também, da APV pois quando fomos trabalhar 
lá, era uma autarquia a administração do Porto 
de Vitória. Portanto, tenho uma vida dentro do 
Porto de Vitória. Não estivemos hoje lá, porque 
na Quinta-feira, teremos nesta Casa a partir das 9 
horas, uma audiência pública com todos os 
portuários de Vitória, principalmente com a 
Porta para o Mundo que é o Porto de Vitória, e 
queremos contar com a presença de V.Ex.ª 
Deputado Marcelo Santo, onde discutiremos a 
integração do Porto com a cidade, porque do 
jeito que V.Ex.a. começou seu discurso, V.Ex.a. 
já coloca essa questão - a questão negativa que 
as pessoas tentam colocar, mas na verdade, a 
porta para o mundo começa no Porto de Vitória 
sem dúvida nenhuma, mas queremos mais; 
queremos socializar, queremos fazer a integração 
do Porto como foi feito em Santos. Em Santos 
foi feita a integração da cidade com o Porto.  
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Hoje, V.Ex.a. traz um fato fantástico que 
é o que esperamos há anos – há vinte anos 
estamos esperando por essa dragagem. V.Ex.a. 
nos representou muito bem. 

Quinta-feira, às 9h estaremos aqui, com 
a “família portuária”, discutindo esse assunto e 
tantos outros, principalmente a integração da 
cidade com o porto. Esse assunto é muito 
relevante. Muito obrigada pelo aparte.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Muito 

obrigado, Sra. Deputada Luzia Toledo. 
Registramos a ausência de V.Ex.a. em virtude de 
outros compromissos, relatamos também sobre o 
evento que acontecerá na Assembléia Legislativa 
– que está trazendo para esta Casa a discussão 
que também lhe é pertinente.  

A Assembléia Legislativa durante um 
bom tempo perdeu a função da qual tem o direito 
e é capaz o bastante para estar debatendo.  

Referente à questão da dragagem do 
Porto de Vitória, o Porto e sua atividade, a 
integração do Porto com a comunidade é uma 
coisa muito importante, porque a população 
capixaba não sabe a dimensão da importância da 
atividade portuária para a economia capixaba.  

Para se ter uma idéia, de vez em quando 
assistimos quando atraca o Navio Grimaldi e em 
seu bojo vem carregando mais de dois mil 
veículos para serem despejados nos terminais 
alfandegários, que chamamos de EAD’s, Portos 
Secos e é essa movimentação pequena que dura, 
aproximadamente, quarenta e oito horas, 
movimenta cerca de dois mil e cinqüenta 
homens e mulheres trabalhando em apenas um 
navio.  

A atividade portuária para o Espírito 
Santo é muito mais do que importante e merecer 
o respeito que requer. Por isso, Sra. Deputada 
Luzia Toledo, assomamos a tribuna desta Casa 
para parabenizar V.Ex.a, porque a integração da 
população com o Porto fará com que a atividade 
portuária seja uma operação fortalecida com 
apoio da sociedade.  

Sempre relatamos aqui, Sra. Deputada 
Luzia Toledo e registramos essa lembrança, 
quando o navio Victory 8B ficou atracado nos 
dolfins no Porto de Capuaba, mais ou menos 
dois anos e depois o Governo do Estado e 
algumas entidades falaram: “Ah!, vamos afundar 
aquele navio que vai virar um verdadeiro parque 
submarino” e aconteceu e todo mundo achou 

bonito, mas ninguém, principalmente a 
população ficou sabendo que os cofres públicos 
do Estado perderam milhões e milhões de reais, 
porque aquele navio estava atracado e não 
gerava nem um real de receita, Sr. Deputado 
Geovani Silva. 

A saída daquele navio fez com que 
movimentássemos mais ainda a economia 
capixaba e só para V.Ex.a ter uma idéia, tem um 
terminal de Supply Boot, ou seja, terminal de 
barcos que abastecem as plataformas. 

Para que V.Ex.as Tenham uma idéia 
cada hora custa, aproximadamente, seis mil e 
oitocentos reais. Um navio desse fica atracado, 
aproximadamente, vinte e quatro horas. É só 
multiplicar: Seis mil e oitocentos reais por vinte 
e quatro. Isso é meramente o custo do 
estacionamento dele, fora as operações de 
carregamento, descarregamento e abastecimento 
que é feito nas plataformas que custam uma 
fortuna e os impostos e tributos são debitados, 
são creditados nos cofres do Estado.  

É por isso que a atividade portuária 
merece respeito e é por isso que a dragagem da 
Baia de Vitória, que compreende o Porto 
organizado, é de suma importância para o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.  

Registramos o empenho do diretor, Sr. 
Danilo Queiroz, Diretor de Operações da 
Companhia Docas do Espírito Santo, que vem 
fazendo um trabalho brilhante – e toda diretoria 
da Companhia Docas, mas especialmente ao Sr. 
Danilo Queiroz – do Sr. Governador do Estado, 
Sr. Paulo Hartung, que em momento algum se 
desligou da questão da atividade portuária, 
porque sabe que o Estado que tem a função 
arrecadadora, necessita por completo da 
atividade portuária, fez com que obtivéssemos 
em parceria com a Codesa, com a bancada 
federal e com a força do Governo do Estado que 
fosse liberado esse recurso para dragarmos a 
baía de Vitória. Assim adentrarmos com navios 
de calado maior. Ou seja, de maior 
profundidade, de boca maior, navios de 
comprimentos maiores para que transportemos e 
atraquemos nos berços comerciais e nos outros 
terminais e portos que temos no Espírito Santo. 
Mais mercadorias, ampliando assim nosso 
mercado para o comércio internacional. Por isso 
parabenizamos a todos que participaram num 
conjunto de forças para que a dragagem do Porto 
de Vitória fosse uma realidade. 
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 Registramos onde estiveram hoje os Srs. 
Deputados Cláudio Vereza e Carlos Casteglione, 
além da maioria da bancada federal e demais 
autoridades que lá meramente estavam 
orgulhosos com essa operação que beneficiará o 
mundo da atividade portuária que merecia essa 
dragagem há muitos anos. 
 Registramos o falecimento no dia de 
ontem, e o sepultamento hoje, do Sr. Cleylton 
Gomes, jornalista e dirigente do Jornal “Correio 
Popular”, de Cariacica. 
 O Sr. Cleylton Gomes, nascido em 
Colatina, veio para as terras cariaciquenses, o 
que muito nos honrou e dignificou. Tinha como 
missão divulgar as coisas que aconteciam no 
Estado do Espírito Santo, mas principalmente os 
assuntos pertinentes ao Município de Cariacica. 
Teve seu papel desempenhado à frente do Jornal 
“Correio Popular, onde era a voz de Cariacica 
naquele jornal”. Estamos hoje prestando as 
últimas homenagens ao jornalista Cleylton 
Gomes que deixa saudades. Ninguém é 
insubstituível, mas o carinho e o amor com que 
aquele jornalista tinha pelo seu jornal, pela sua 
gente, pela sua família e pela família 
cariaciquense, encontraremos muitas 
dificuldades para encontrarmos uma pessoa que 
preste tantos serviços àquela comunidade como 
o jornalista Cleylton Gomes prestou a Cariacica. 
 Lembramo-nos quando, no ato de nossa 
eleição, fomos colocar nosso mandado à 
disposição do jornalista e proprietário do Jornal 
“Correio Popular”. O pedido feito por ele foi que 
nos dedicássemos ao Espírito Santo e que 
déssemos uma atenção mais do que especial ao 
Município de Cariacica. É isso o que tentamos 
cada vez mais fazer nesta Casa de Leis. É por 
isso que nos orgulhamos de ser um Deputado do 
Estado do Espírito Santo e do Município de 
Cariacica, onde prestamos as últimas 
homenagens ao jornalista, proprietário e diretor 
do Jornal “Correio Popular”, falecido na data de 
ontem e sepultado na data de hoje. (Muito 
bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Estendemos o voto de pesar de 
toda a Mesa Diretora e de toda esta Casa com o 
Jornalista Cleylton Gomes. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Gilson Gomes. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Cabo Elson. (Pausa) 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas assomamos a esta Tribuna para 
parabenizar o Exmo. Sr. Governador Paulo 
Hartung pelo plano de carreira que está enviando 
a esta Casa. É inédito na história do Brasil. É a 
primeira Polícia Militar no país que terá um 
plano de carreira desse quilate para atender em 
especial aos cabos e soldados. 
 O Exmo. Sr. Governador Paulo Hartung 
estará fazendo história. Talvez S.Ex.ª mesmo 
não saiba a importância desse plano de carreira 
para os policiais militares. Hoje temos soldados 
nos quadros da polícia militar com vinte anos 
que ainda não foram a cabo, devido à falta de 
interesse dos governos passados. Com o envio 
do projeto para esta Casa de Leis, para ser 
votado, com a colaboração dos Srs. Deputados, o 
soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo terá direito a nove promoções e poderá 
chegar ao posto de capitão. Consequentemente, a 
auto-estima dos policiais militares que compõem 
a sua base será resgatada e todos ganharão. 
Ganharão a Polícia Militar como instituição, as 
associações de classe, como entidade, a 
população e o Governo. 
 O Sr. Governador Paulo Hartung passa 
pela história como o que fez justiça a uma 
Polícia que existe há cento e setenta anos, em 
defesa da população, mesmo com o risco da 
própria vida, e que não foi por governos 
passados. Rendemo-nos a essa atitude sábia, 
inteligente e de justiça. 
 Dizemos ao povo do Estado do Espírito 
Santo que a Polícia Militar, na sua base, depois 
de cento e setenta anos de espera, respira mais 
aliviada porque vê chegar a esta Casa o seu 
plano de carreira que há quase dois séculos 
almeja.  
 A Polícia Militar como todos sabem, 
mesmo com dificuldades, tem sido a grande 
parceira da população e do Governo. Os policiais 
militares têm uma marca: a lealdade canina. 
Com certeza, depois da aprovação desse projeto, 
a Polícia Militar atuará com mais afinco em prol 
da segurança pública, ao socorrer o cidadão 
capixaba. 
 Estamos felizes porque passamos pela 
Polícia Militar durante quase dezoito anos como 
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soldado e cabo, e sempre lutamos por esse plano 
de carreira para essa Instituição, que agora 
chega. 
 Há dois anos assomamos à esta tribuna e 
não pedimos outra coisa para a Polícia Militar 
que não seja o plano de carreira, porque sabemos 
o quanto é importante. Fizemos uma indicação 
legislativa, que foi lida e aprovada, encaminhada 
ao governo, que acatou em parte aquilo que 
sugerimos. 
 A Polícia Militar, depois de cento e 
setenta anos, respira um pouco mais aliviada ao 
ver o Sr. Governador Paulo Hartung fazer justiça 
com essa Instituição, que há quase dois séculos 
defende a população capixaba, mesmo com o 
risco da própria vida. 
 
 O Sr. Geovani Silva - Sr. Deputado 
Cabo Elson, parabenizamos V.Ex.a pela luta em 
prol da Polícia Militar desde o primeiro dia de 
mandato; parabenizamos o Sr. Governador Paulo 
Hartung. 
 O trabalho de V.Ex.a é maravilhoso. A 
Polícia Militar e a Segurança do Estado do 
Espírito Santo só tem a ganhar com isso. Essa é 
uma luta desde o início do nosso mandato. 
Devemos agradecer primeiramente a Deus, 
depois ao Sr. Governador Paulo Hartung e ao 
trabalho dos Srs. Deputados para efetivar esse 
ajuda para a Polícia Militar. 
 Parabenizamos a Sr.ª Deputada Janete de 
Sá pelo prêmio recebido. Em 2003, também 
recebemos esse prêmio, que desfrutamos mais 
com a nossa família. É um prêmio de ética, que 
temos que ter mesmo. Não fizemos muita 
propaganda porque isso é norma para um 
Deputado e estamos preparados. 
 Hoje, estamos na Corregedoria da Casa. 
Temos ética e somos corretos com aquilo que é 
justo. Não podemos julgar como várias vezes já 
aconteceu nesta Casa, as pessoas são julgadas e 
condenadas. Todo mundo tem direito à defesa. 
Uma coisa mais importante que temos de ter na 
política, falamos sempre de paz – pedimos ao 
Presidente, Sr. Deputado César Colnago, que 
coloque um médico de plantão, porque às vezes 
ficamos exaltados demais e o coração pode 
parar. Pressão também mata. 
 Falamos tanto de paz, mas a primeira 
paz que devemos ter é dentro do coração. 
Quando não se tem paz no coração, a tendência é 
o mundo ficar do jeito em que está. 

 Todas as coisas que chegarem à 
Corregedoria e forem à Justiça, julgaremos. Mas 
ninguém julgará e condenará sem o devido 
processo legal. A ética na política, devemos ter 
pois é obrigação. Não temos que fazer 
propaganda porque recebemos isso ou aquilo. 
 Recebi e não fiz propaganda, porque faz 
parte da minha vida, não preciso fazer 
propaganda desse tipo. Tenho que trabalhar 
dessa maneira, com ética, com coragem e com 
confiança. Medo, só tenho de um, do Senhor. O 
resto, não tenho medo. Trabalharei nesta Casa 
como sempre, com ética e com segurança em 
tudo que tiver que fazer. Muito obrigado pelo 
aparte Sr. Deputado Cabo Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – Falando ainda 
sobre o plano de carreira, agradecemos a Deus 
por termos conseguido essa vitória. Também 
agradecemos aos Srs. Deputados da Comissão de 
Segurança, que fizeram eco a nossa voz na busca 
desse objetivo. 
 Deixamos bem claro para todos os 
Policiais Militares, que nos assistem através da 
TV Assembléia, neste momento. Esse benefício 
que receberemos, é apenas um dos muitos que 
conquistaremos ao longo desses dois anos que 
restam de mandato. 
 O mandato é assim mesmo, 
principalmente do Deputado. Os primeiros dois 
anos são sempre complicados. É o período em 
que batemos e apanhamos, caímos e levantamos, 
erramos e acertamos. O quente do mandato de 
um Deputado Estadual, são os últimos dois anos.  

Reafirmamos desta tribuna, o 
compromisso com o povo de bem do Estado do 
Espírito Santo, em especial com a Polícia Militar 
que nos elegeu com vinte mil e noventa e três 
votos, fomos o 15º Deputado Estadual mais 
votado desde 1992. Nossos compromissos ainda 
estão de pé, brigaremos pela categoria.  

Com fé em Deus conquistaremos muitos 
benefícios para esta categoria que está cansada 
de sofrer, historicamente, há quase dois séculos. 

Como sempre falamos aos nossos 
companheiros de farda: “Nenhum caminho é 
distante quando se sabe onde quer chegar”. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 

COLNAGO) – Concedo a palavra à Sra. 
Deputada Sueli Vidigal. (Pausa) 
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Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
José Esmeraldo. (Pausa) 

Ausente, Concedo-a ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 

 
O SR. PAULO FOLETTO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, capixabas que nos 
assistem através da TV Assembléia e da TVE, 
boa-tarde. 
 É uma satisfação vermos coerência em 
um Governo que faz campanha e coloca a sua 
estratégia de governar no Poder Executivo, e 
depois ao assumir este Poder, cumpre o que se 
propôs. 
 O Sr. Governador Paulo Hartung esteve, 
sábado retrasado, em Vila Fartura, assinando 
uma ordem de serviço que era ansiedade da 
população do Município de São Gabriel da Palha 
e toda aquela região por mais de quarenta anos. 
Segundo Bento Tadeu Cuquetto, que é um 
jornalista da Folha do Norte em Colatina, sua 
família mora inclusive naquele trajeto onde tem 
propriedade rural naquele local. 
 O asfaltamento em Vila Fartura não faz 
parte do projeto “Caminhos do Campo”. O Sr. 
Ricardo Ferraço esteve naquele local no ano 
passado, mas como esse contrato já havia sido 
assinado entre o Estado e a empreiteira, houve 
apenas um acerto do contrato e a obra sairá 
através da Secretaria de Estado de Obras, Infra-
estrutura e Transportes, Pasta da Sr.ª Rita 
Camata, ex-candidata a vice-Presidente na chapa 
do Sr. José Serra. 
 O Governador esteve presente em Vila 
Fartura e também na assembléia do SICOOB. O 
Sr. Bento Venturim muito bem lembrou que foi 
a primeira vez que um Governador de Estado 
esteve presente a uma assembléia do Sistema de 
Crédito de Cooperativa. 
 Sábado, o Governador esteve no 
Município Ecoporanga, na comemoração dos 
cinqüenta anos de emancipação política . 
Ecoporanga é o terceiro maior Município em  
extensão territorial no Estado, tendo a maior 
produção leite e de carne, gado de corte, no 
Estado do Espírito Santo. 
 Ecoporanga é um Município que tem 
problemas de transportes com uma rodovia 
federal prevista para ser executada. Pleiteia, 
também, a pavimentação asfáltica em estradas 
estaduais. O Governador voltou a reafirmar que 

não há condições de fazer a estrada estadual este 
ano, mas no próximo ano estará no orçamento. 
S.Ex.a repetiu sobre os esforços que tem feito 
junto ao Governo Federal para fazer a 
pavimentação asfáltica e ligar a BR- 101 a Rio-
Bahia, que traria uma união com o Município de 
Mucurici saindo pela ponta Noroeste do Estado. 
 Além disso foram apresentadas à 
comunidade de Ecoporanga os dois funcionários 
que a ENCAPER contratou em parceria com a 
Prefeitura Municipal. A Prefeitura cedeu dois 
funcionários da municipalidade. A ENCAPER 
depois de vários anos com as portas fechadas, 
voltou a abri-las no Município de Ecoporanga. 
Os noventa concursados que foram aprovados 
em concurso, fizeram treinamento, distribuição 
regional e estão assumindo seus cargos dando 
preferência a regionalidade de suas residências.  

A funcionária que foi contratada em 
Ecoporanga tem Mestrado em agronomia pela 
faculdade de Viçosa. Ela é filha da região e 
reside no Município de Ecoporanga. 
 Essa situação é importante, preenche a 
ansiedade de um cidadão da região que tem 
contato com a comunidade. Além disso, a 
ENCAPER ao reabrir as suas portas, recebeu um 
carro zero quilômetro, que a Secretaria designou 
para a região, para a ENCAPER de Ecoporanga 
servir aos produtores da região. 
 Sexta-feira, o Governador esteve no 
Município de Guaçui, no Caparaó, região da Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi. No próximo Sábado, 
além das obras de pavimentação asfáltica que 
serão realizadas no Município de Colatina na 
estrada que liga Boapaba a Baunilha, o edital de 
licitação foi publicado no dia 28 de março e será 
aberto no dia 28 de abril e tão logo seja aberto o 
edital de licitação, bastará a empresa vencedora 
instalar o parque de obras, porque a Secretaria de 
Agricultura já tem no seu orçamento 200 
quilômetros de pavimentação asfáltica do 
“Caminhos do Campo” neste ano, e que 
provavelmente não ficará somente nisso. 
 O Secretário de Estado da Agricultura 
Sr. Ricardo Ferraço em conversa conosco em 
Ecoporanga disse estar tentando junto ao 
Governo do Estado, se a arrecadação se mantiver 
nos mesmos níveis, pode ser que haja condições 
de aumentar o “Caminhos do Campo” para além 
desses 200 quilômetros iniciais que irão 
beneficiar Alfredo Chaves, Vila Valério, 
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Colatina e vários outros municípios que estão 
pleiteando o modelo do “Caminhos do Campo”. 
 O Município de Colatina tem no seu rol 
de obras, o enrocamento da Avenida Beira-Rio. 
Já manifestamos desta tribuna, uma obra de 
quinze milhões de reais, com uma previsão de 
aporte mensal em torno de um milhão de reais. O 
que traz à economia da nossa região um volume 
financeiro muito grande.  
 No final de semana próximo, o Sr. 
Governador, como pré-agenda, irá a municípios 
da região norte do Estado levar novos projetos 
pleiteados pelas prefeituras. O Governador 
quando vai, diz o seguinte: digo ao prefeito para 
trazer agendado tudo que necessita e S.Ex.a traz 
uma agenda com quinze pedidos; atendemos o 
mais fácil e está resolvido. Mas não é assim. 
Recentemente, o Prefeito de Alfredo Chaves foi 
pedir ao Sr. Governador, e estávamos presente, 
reforma para uma escola instalada em um imóvel 
alugado. No final da conversa o Governador 
disse que em a prefeitura comprando o terreno, 
uma escola nova seria construída. E o prefeito 
Fernando Lafaiete ficou de adquirir o terreno 
para que o Governador fizesse uma escola de 1º 
e 2º Graus no município. 
 Queremos elogiar o Governador e a sua 
equipe de trabalho pelo compromisso assumido 
em campanha e pela execução das obras no 
interior, pela visão de interior. A Região 
Metropolitana da Grande Vitória tem uma 
concentração de renda muito grande, mas 
também tem uma concentração de problemas 
muito grande. Aqui temos a maior quantidade de 
crimes, de violência, de tráfico de drogas e de 
dificuldade no atendimento às necessidades 
básicas da população.  
 Com esse estímulo à interiorização do 
desenvolvimento, sem dúvida nenhuma teremos 
uma mudança no perfil de migração do homem 
do campo às regiões urbanas. Uma ansiedade da 
população do Espírito Santo, que tem na grande 
maioria dos seus municípios a agricultura como 
pivô de emprego, renda e desenvolvimento. Um 
desenvolvimento que ficou esquecido por muitos 
anos, mas que agora, com a chegada das obras, 
das pavimentações asfálticas, da conservação das 
estradas vicinais que está sendo muito bem 
feita... É claro que ninguém consegue fazer 
milagre depois da chuva, pois vivemos o período 
de chuvas e agora vem o período da conservação 
das estradas. Mesmo assim, afora algumas 

situações completamente anormais, as estradas 
suportaram e deram vazão ao escoamento da 
produção agrícola.  
 Estamos satisfeito com o Governo que 
cumpre com o que prometeu. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Cláudio Thiago. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, todos que 
acompanham esta sessão, assomamos a tribuna 
para saudar as iniciativas do Governo Federal no 
Estado do Espírito Santo. 
 A tônica nos últimos tempos tem sido as 
dificuldades da chegada dos investimentos do 
Governo Federal no Estado do Espírito Santo. 
Realmente há uma defasagem grande, 
especialmente na área de infra-estrutura, para 
que o nosso desenvolvimento seja cada vez mais 
polarizado, seja cada vez mais crescente.  
 Hoje temos que comemorar, pois depois 
de oito anos de espera a dragagem da Baia de 
Vitória – o Sr. Deputado Marcelo Santos já se 
referiu a este assunto – teve início, e não foi 
apenas ordem de serviço. A draga estava lá e 
começou o serviço ali, na nossa frente. Lama e 
lixo muito intensos. Vimos isso lá. É lixo que 
não acaba mais, jogado no fundo de nossa Baía. 
E a draga começou a trabalhar ali, após o ato 
simbólico de início das obras. Se Deus quiser, 
esse trabalho será ampliado com uma outra 
draga mais potente, para que o serviço seja 
concluído em menos de seis meses. A dragagem 
está orçada em cerca de seis milhões de reais; a 
Empresa Bandeirantes Dragagem e Construção 
Ltda. é que está executando o serviço. Desde o 
resultado final da licitação, a Codesa esperava a 
licença ambiental, já que é uma atividade que 
tem impacto, especialmente no despejo do 
material que será retirado do fundo da Baía; 
despejo que será feito na Costa II de Vitória. De 
tal forma, há a necessidade de um relatório, de 
uma análise ambiental. Essa análise foi feita e a 
licença foi concedida. Além da dragagem normal 
haverá uma ampliação da capacidade do Porto, 
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em termos de calado e de largura, e também da 
área de manobra em frente ao Centro de Vitória. 
É uma vitória importante que temos que 
registrar, principalmente porque ela vem junto a 
outras medidas que capacitarão, potencializarão 
ainda mais o nosso sistema portuário. Já fizemos 
um pronunciamento a respeito disso. Haverá a 
derrocagem das famosas pedras existentes na 
área de manobra, orçada em novecentos mil reais 
e prestes a ser iniciada. O serviço de 
pavimentação do acesso ao Cais de Capuaba, no 
Município de Vila Velha, e a duplicação daquele 
acesso, inclusive da Ponte sobre o Rio Aribiri, 
que vai se interligar à duplicação da Darly 
Santos e da construção da futura Rodovia 
Federal, agora federalizada, que vai ligar a 
Rodovia Lindemberg com a Ceasa, passando por 
fora do centro urbano. Também: os serviços de 
reforma e ampliação do Complexo 
Administrativo Portuário do Cais de Capuaba; a 
construção de um Posto de Vigilância 
Agropecuária com Laboratório Fitossanitário, 
também em Capuaba; a construção de cerca no 
Cais de Capuaba, trazendo maior segurança; a 
vigilância eletrônica, que também será 
implementada no Cais de Vitória, em Capuaba; 
reforma, modernização e transferência das 
subestações de energia do Cais de Vitória e 
serviços de elaboração do projeto executivo para 
reestruturação do sistema de iluminação elétrica 
nas áreas do Cais de Vitória e Capuaba, 
incluindo a retro-área; construção e reforma de 
novas portarias para o Porto de Vitória e 
Capuaba; aquisição de novos armamentos para a 
Guarda Portuária e aquisição de dois veículos 
para a Guarda, a serem utilizados na vigilância. 
Também já foram aprovados, e a Codesa já 
iniciou, os trabalhos de utilização da Retro-Área 
de Capuaba, que agora teve autorização da 
alfândega; a área, então, já é uma área 
alfandegada que poderá ser cedida às empresas 
interessadas no armazenamento de materiais, 
contêineres para importação e exportação no 
Cais de Capuaba. Isso “bate”, no bom sentido, 
com o incremento das exportações registradas 
recentemente no jornal “A Gazeta”. As 
exportações pelo Espírito Santo dispararam no 
mês de fevereiro. Somaram trezentos e oitenta e 
nove milhões de dólares. Quantia sessenta e sete 
por cento maior do que a de fevereiro do ano 
passado. É claro que esse resultado jogou para 
cima o acumulado nos primeiros dois meses de 

2005, que agora chega a setecentos e oitenta e 
seis milhões de dólares. Significa um aumento 
de 31,85% em comparação ao primeiro bimestre 
de 2004. A continuar nesse ritmo, o ano será 
muito melhor do que o imaginado.  

E esse crescimento se deu na 
movimentação de contêineres, que aumentou 
tremendamente este ano, da exportação das 
pedras ornamentais, rochas ornamentais; um 
crescimento de 24,82% em relação aos meses 
janeiro e fevereiro de 2004. Crescimento 
também no recebimento de cerveja. Então, os 
capixabas e a região que faz limite com o Estado 
do Espírito Santo estão consumindo, cada vez 
mais, cerveja. E também houve um crescimento 
significativo das exportações dos semi-
elaborados, que são o forte do nosso movimento 
portuário: pelota de minério, aço, celulose, 
placas de aço, produzidos na região do Estado do 
Espírito Santo. Esse incremento corresponde a 
97% dos produtos exportados no sistema 
portuário do nosso Estado do Espírito Santo. 
 Então, essa ampliação da capacidade do 
sistema portuário capixaba vem em boa hora e 
vem ao encontro desse crescimento da economia 
importadora e exportadora, forte da economia 
capixaba.  
 Queremos saudar o Presidente da 
CODESA, Henrique Zimmer, juntamente com 
os seus diretores Rodrigo Chamon, Diretor 
Administrativo; e Danilo Queiroz, Diretor 
Comercial de Fiscalização; pela vitória de verem 
implementada a dragagem da Baía de Vitória. 
Estava emperrado no Tribunal de Contas da 
União há muito tempo e, felizmente, a partir da 
ação bem forte da CODESA, da Bancada 
Federal, do Governo do Estado, com o apoio da 
área empresarial e, principalmente, do Ministro 
dos Transportes o serviço está sendo efetuado 
durante esses dias. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra a Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem 
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, informamos aos 
presentes que nesta manhã tivemos a visita da 
Comissão de Desportos da Assembléia 
Legislativa no Estágio Kleber Andrade, junto 
com a diretoria do Rio Branco. Foi uma visita 
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muito interessante. Lá pudemos detectar, in loco, 
a necessidade de um apoio maior a esse clube de 
futebol, o maior do Estado do Espírito Santo. 
 Queremos tecer algumas informações a 
respeito da matéria que está em pauta: 
nepotismo. 

Queremos falar, especialmente para a 
Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, que disse-nos, na 
reunião de líderes, ser uma mulher muito 
corajosa. Nós também somos, Deputada. 
Admiramos V.Ex.ª por ser corajosa, mas 
também o somos, e muito. 

A Deputada Sueli Vidigal está no seu 
direito, política é isso. 
Havíamos dito que S.Ex.a era oportunista, 
porque apresentou um  pedido de informação à 
Mesa; S.Ex.ª também disse que somos 
oportunista, porque apresentamos um projeto 
pedindo a redução do recesso parlamentar dos 
Deputados. Tudo bem, chumbo trocado não dói. 
Chamamos S.Ex.ª. de oportunista e S.Ex.ª. 
também nos chamou de oportunista. 

Gostaríamos de dizer ao povo do 
Espírito Santo que a Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, 
que fez a informação, e é justo que faça, estamos 
nesta Casa para trabalhar, no governo de seu 
marido, na Serra, foi a maior nepotista do 
Município, pois foi a Secretária de Ação Social 
da Serra. Naquela época podia, porque S.Ex.ª 
estava lá beneficiando-se do cargo para ser 
Deputada Estadual, mas hoje não pode mais. 
 Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, se for 
mentira, V.Ex.ª. tem a palavra. V.Ex.ª. não foi 
Secretária de Ação Social da Serra? Vou trazer o 
Ato que prova isso, pedi à assessoria. 
 
 A Sr.ª Sueli Vidigal – Agradecemos o 
aparte, mas utilizaremos a tribuna no horário 
oportuno. Fique à vontade. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – Muito 
obrigada minha querida Deputada. 
 Então, a Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, 
que foi Secretária de Ação Social do Governo 
Sérgio Vidigal, marido dela, hoje está 
apresentando uma informação... 
 Também apresentaremos um pedido de 
informação, reforçando a de V.Ex.ª., para pedir 
informações a todos os Poderes do Espírito 
Santo: o Judiciário e o Executivo, que V.Ex.ª. se 
esqueceu, porque o intuito de V.Ex.a. é 

prejudicar, única e exclusivamente, os colegas 
deputados. 
 Estamos fazendo um pedido de 
informação para anexar ao da nobre deputada 
Sueli Vidigal, para que também tenhamos 
informações de todos os outros Poderes. Esse é o 
papel do parlamentar.  
 A minha família não morrerá de fome 
por conta disso. 
 A Sr.ª Deputada Sueli Vidigal disse nos 
corredores que eu, os Srs. Deputados José 
Esmeraldo e Cabo Elson... estou dizendo o que 
me disseram que S.Ex.ª. disse, e S.Ex.ª. terá a 
palavra para dizer se é verdade. 
 Prefiro ser o que sou do que ser uma 
cordeira vestida de lobo. Prefiro ser o que sou, 
uma mulher autêntica, e o que tenho que falar 
não falo pelos corredores. O que sou, sou, e está 
acabado. Nesta Casa as coisas têm que ser bem 
claras. Chega. 

A Sr.ª Deputada Sueli Vidigal também 
nos disse que quando foi Corregedora existia um 
processo contra nós, que estávamos envolvida 
em recebimento de propina. Se S.Ex.ª. disser 
isso aqui, abriremos um processo contra S.Ex.ª. 
para que prove que recebemos propina. Vai ter 
que provar. S.Ex.ª. disse que quando foi 
Corregedora da Casa teve em mãos um processo 
contra a Deputada Fátima Couzi. 
 Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, ninguém 
está livre de nada neste mundo. V.Ex.ª. é 
evangélica, é religiosa... 
 A Sr.ª Deputada Janete de Sá está 
passando um bilhetinho a respeito do que 
estamos falando. Será que a Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal não tem condição de nos responder? 
  

A Sr.ª Janete de Sá – Escrevemos 
muito e apenas pedimos a Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal para manter-se tranqüila, porque essas 
questões são naturais em um Parlamento. Só 
isso. 
  

A SRA. FÁTIMA COUZI – Então, 
V.Ex.ª. está dando uma orientação? 

 
A Sr.ª Janete de Sá – É uma forma de 

nos ajudarmos como colega. Assim como, se 
fosse V.Ex.ª. que estivesse sendo atacada... 

 
A SRA. FÁTIMA COUZI – Mas 

S.Ex.ª. não está sendo atacada. 
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A Sr.ª Janete de Sá – Deixe cada um 
pensar da maneira que ... 

Também falaríamos: Sr.ª Deputada 
Fátima Couzi, procure manter a sua 
tranqüilidade... 

 
A SRA. FÁTIMA COUZI – Mas não 

estamos atacando a Sr.ª Deputada Sueli Vidigal. 
 
A Sr.ª Janete de Sá – É uma questão de 

solidariedade entre nós. 
 
A SRA. FÁTIMA COUZI – Muito 

obrigada. 
De forma alguma estamos atacando a 

Sr.ª Deputada Sueli Vidigal. Só estamos dizendo 
que S.Ex.ª. foi Secretária de Ação Social do 
marido. Isso é óbvio, isso aconteceu no Governo 
do Sr. Sérgio Vidigal, na Serra. 

Estamos disposta a discutir o assunto do 
nepotismo. Isso está acontecendo no Parlamento 
do Brasil inteiro. Todos nós temos que discutir 
isso, e não estamos dizendo isso por ter parente 
em nosso gabinete. Estamos disposta a discutir o 
assunto quando vier para dentro do Plenário e lá 
no gabinete do Presidente. Estamos dispostas a 
discutir. Esse é o assunto do momento neste 
País. 

Agora, entre a Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal dizer para mim que foi Corregedora e 
que tinha processo contra nós... Sra. Deputada, 
um dia é da caça e outro do caçador. Não lhes 
desejamos mal do jeito que V.Ex.ª. deseja para 
nós e para os nossos colegas. Porém, não se 
esqueça que o sol nasceu e brilha para todos. 
Não é essa a postura de uma pessoa evangélica, 
não é essa a postura de uma pessoa que se diz 
“amiga” dos colegas Deputados. 
 A Sr.ª Deputada está certa, esse assunto 
tem de ser debatido frente a frente. O Presidente 
da Casa e os Presidentes das Assembléias 
Legislativas de todo o Brasil estão debatendo 
sobre esse assunto e não vou fugir. Se neste 
Poder resolver que tem que exonerar, vou fazê-
lo. Mas não por orientação de nenhuma deputada 
desta Casa porque o mandato pertence a mim. 
Diga-se de passagem, conquistei-o sem 
sobrenome; consegui me reeleger, Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo, com o meu trabalho e com a 
minha luta, não precisei de sobrenome para 
ganhar a eleição. 

 Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, vai ao meu 
reduto e tente me difamar, diz o que anda 
dizendo de minha pessoa, que sou do crime 
organizado, que recebi cheque para votar em 
Presidente da Assembléia Legislativa, coisa que 
jamais fiz. A Justiça provará. Depois de tudo 
resolvido quero que S.Ex.ª esteja neste 
Parlamento, porque para S.Ex.ª é fácil ganhar 
eleição. 
 Não sei se serei reeleita porque não 
tenho uma Prefeitura da Serra nas minhas costas, 
mas estou trabalhando para isso. Agora, pode 
ficar tranqüila que nesta Casa não ficarei 
dizendo que não vou acatar ordens de quem quer 
que seja. Agora, a Deputada tem que assumir 
neste plenário que já foi nepotista no Município 
da Serra e também que já foi secretária do 
marido. Não pode ser diferente de quando S.Ex.ª 
estava lá de agora que está neste Poder. Não 
existem dois pesos e duas medidas. Estamos 
nesta Assembléia Legislativa para enfrentar esse 
problema de frente. 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras 
Deputadas se houver uma decisão da Casa, que 
sirva para os três Poderes do Espírito Santo, para 
o Poder Judiciário, que a Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal esqueceu de colocar; para o Poder 
Executivo, que também não mencionou. Uma 
Deputada tem amplitude do seu mandato. S.Ex.ª 
deve ter esquecido mas dá tempo de colocar no 
seu pedido de informação os Poderes Executivo 
e Judiciário. 
 Sinto muito debater sobre questões 
internas da Casa ao vivo, sendo assistida pela 
TV Assembléia, quando a Sr.ª Deputada Sueli 
Vidigal deveria estar debatendo conosco a 
violência do Município da Serra, região mais 
violenta deste País, que lhe deu mais de trinta 
mil votos e estou disposta a ajudar. Sou 
Deputada Estadual, sobre isso sim que se deve 
debater nesta Casa. Agora, ficar com picuinha 
em corredor, ligando para jornalista falando de 
Deputado. Pelo amor de Deus! Sr. Deputado 
Jurandy Loureiro, tem que mandar para a 
Ouvidoria da Casa para verificar se isso é 
possível. 
 Temos tantas coisas para debater nesta 
Casa! Vamos debater a violência no Município 
da Serra, cidade mais violenta deste País. Pode 
rir, Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, porque é 
verdade, S.Ex.ª deveria fazer isso. Se não tiver 
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condições de fazer sozinha, chame- nos que 
vamos ajudá-la. 
 Que fique bem claro, Sr. Presidente, não 
estou me furtando. Se houver uma lei, se houver 
um entendimento os parentes do meu gabinete 
serão exonerados. Mas tem de haver um 
entendimento geral. Agora, tem que ser dito na 
imprensa que a Sr.ª Deputada Sueli Vidigal foi 
Secretária de Ação Social do marido, ex-prefeito 
do Município da Serra, por isso foi uma 
nepotista. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (PAULO 
FOLETTO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Robson Vaillant. (Pausa) 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras Deputadas, é com muito prazer 
que assomamos a esta tribuna, e quanto ao 
pronunciamento do Sr. Governador do Estado do 
Espírito Santo em relação ao aumento que dará 
aos servidores públicos e ao projeto que está 
enviando a esta Casa referente ao Plano de 
Carreira dos Policiais Militares, sabíamos que a 
expectativa dos servidores públicos não era de 
simplesmente receberem quatro por cento.  

Estamos nesta tribuna também para 
parabenizar a atitude do Sr. Governador Paulo 
Hartung por lembrar de todos os servidores do 
Estado do Espírito Santo. 
 Claro que quando se fala em aumento, 
seja ele de quatro, dez, vinte por cento, ninguém 
fica satisfeito; sempre haverá reclamações. Mas 
quando não se esquece, é uma demonstração de 
querer fazer. Há certas categorias, 
principalmente dos servidores públicos do Poder 
Executivo, que não são lembradas há vinte anos 
pelos governadores que passaram pelo Estado do 
Espírito Santo.  
 Então, vale a pena lembrar e parabenizar 
de público a atitude tomada pelo Governador do 
Estado do Espírito Santo que nos tem falado que 
verá com maior atenção a situação, 
principalmente de algumas categorias que 
receberão também o aumento de quatro por 
cento, das menos favorecidas. E isso é muito 
bom! 
 Queríamos também deixar claro que esse 
aumento nos faz lembrar de um assunto que 
tratamos dentro do Legislativo desde a época do 
ex-Presidente Cláudio Vereza, que são os onze 

ponto noventa e oito por cento para os servidores 
da Assembléia Legislativa, que não é um 
aumento; é uma reposição salarial.  

Gostaríamos de colocar essa discussão 
em pauta, porque já tivemos funcionários aqui da 
Assembléia Legislativa com papel pendurado no 
pescoço, fazendo manifestações. Sabemos que 
há muitas pessoas que criticam aumento para os 
servidores públicos, mas todos sabem que se na 
empresa privada, onde trabalham, derem um 
aumento, também vão gostar. 
 Todos falam do nepotismo. Se todos 
tivessem a oportunidade de colocar uma pessoa 
de confiança para trabalhar, também colocariam. 
E não existe pessoa de confiança melhor que 
uma da sua própria família, com quem se possa 
contar. Que se coloque uma pessoa capacitada, 
pronta e preparada para fazer tal serviço, e não 
para virar cabide de emprego, como fez o Sr. 
Severino Cavalcanti na Câmara Federal, 
denegrindo inclusive a imagem do Poder 
Legislativo. Com isso não podemos concordar. 
Quando colocam três, quatro, cinco parentes é 
cabide de emprego. Mas quando vemos o 
funcionário trabalhando, aí, sim, ali está um 
profissional. 
 Parabenizamos o Sr. Governador Paulo 
Hartung pela iniciativa de dar aumento aos 
servidores públicos. Também achamos pouco, 
mas ninguém dará um passo além do que se 
pode dá.  
 Alguns poderes já receberam os onze 
ponto noventa e oito por cento de reposição 
salarial, mas os servidores da Assembléia 
Legislativa ainda não o alcançaram. Inclusive os 
que confiam em Deus têm orado para que esses 
onze ponto noventa e oito por cento saiam o 
mais rápido possível, o que é esperado por todos 
os servidores.  

Não esquecemos! Às vezes somos 
lembrado por alguns servidores da Assembléia 
Legislativa. Estamos aqui provando que não 
esquecemos e cobrando do Sr. Presidente, dos 
Srs. Deputados e inclusive do Sr. Governador do 
Estado, que tem um papel importante dentro 
desta Assembléia Legislativa e pode ajudar nessa 
iniciativa que os servidores desta Casa de Leis 
tanto almejam. 
 Encerramos nossa fala parabenizando a 
Polícia Militar pelo plano de carreira lembrado 
pelo Sr. Governador Paulo Hartung, algo 
importante, principalmente no momento em que 
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passamos por um alto índice de criminalidade e 
de violência no nosso Estado, e que vem 
aumentando.  

Que sirva para estimular o coração dos 
agentes de segurança, que são os policiais 
militares, que têm uma importância muito 
grande na sociedade e na vida de todos nós. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – 

(REGINALDO ALMEIDA) – Findo o tempo 
destinados aos oradores inscritos, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Votação adiada, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 038/2005, do 
Deputado Reginaldo Almeida, 
estabelecendo normas de funcionamento 
de instalação de equipamentos ou de 
qualquer outro meio tecnológico para 
fins de comprovação de infração de 
trânsito. Publicado no DPL de 
17.03.2005. Pareceres das Comissões de 
Justiça pela constitucionalidade, de 
Cidadania, de Segurança e de Finanças, 
ambas pela aprovação, na sessão 
ordinária do dia 06.04.2005. 

 
2. Discussão única, do Projeto de Lei n.º 

56/2003, do Deputado Robson Vaillant, 
dispondo sobre o prazo de três dias para 
atendimento e realização de exames nos 
hospitais públicos do Estado do Espírito 
Santo. Publicado no DPL de 15.04.2003. 
Pareceres nºs. 157/2003, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 
15/2004, da Comissão de Saúde e 
03/2005, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no 
DPL de 31.03.2005. 

 
3. Discussão única, do Projeto de Lei n.º 

063/2004, do Deputado Robson Vaillant, 
dispondo sobre o uso de colete à prova 
de balas, por vigilantes e seguranças 
bancários e de transporte de valores. 
Publicado no DPL de 06.04.2004. 
Pareceres nºs. 150/2004, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 
03/2004, da Comissão de Segurança e 
02/2005, da Comissão de Finanças, 

ambos pela aprovação, publicados no 
DPL de 31.03.2005. 

 
4. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 

169/2004, do Deputado Robson Vaillant, 
dispondo sobre a importação, 
comercialização, criação e porte de cães 
da raça Pitt-bull. Publicado no DPL de 
15.06.2004. Parecer n.º 33/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, Publicado no DPL 
de 31.03.2005. 

 
5. Discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 023/2005, do 
Deputado Jurandy Loureiro, dispondo 
sobre a aplicação de recursos advindos 
dos royalties do petróleo. Publicado no 
DPL de 24.04.2005. 

 
6. Discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 045/2005, do 
Deputado Euclério Sampaio, dispondo 
sobre a isenção de taxa de 
estacionamento cobrada por instituições 
financeiras, hospitais ou outro 
estabelecimento similar que possua 
estacionamento cobrado e que esteja 
instalado no Estado. Publicado no DPL 
de 23.03.2005. 

 
7. Discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 49/2005, da Deputada 
Fátima Couzi, instituindo a 
obrigatoriedade da fixação de cartazes 
nos estabelecimentos do setor hoteleiro 
contra o turismo sexual. Publicado no 
DPL de 28.03.2005. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Votação adiada, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 38/2005. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1° 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. 
Deputados para efeito de verificação de quorum 
para votação.  
 

O SR. 1° 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Cabo Elson, 
Carlos Casteglione, Cláudio 
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Thiago, Claudio Vereza, César 
Colnago, Euclério Sampaio, 
Fátima Couzi, Janete de Sá, 
Jurandy Loureiro, Marcos 
Gazzani, Mariazinha Vellozo 
Lucas, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sueli 
Vidigal e José Ramos. (16) 

 
 O SR. 1° SECRETÁRIO – (ROBSON 
VAILLANT) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada dezesseis Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Há quorum para votação.  
 Em votação o Projeto de Lei n.º 38/2005. 
 
 A SRA. SUELI VIDIGAL - Sr. 
Presidente, na condição de Líder do PDT, peço a 
palavra para encaminhar a votação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Sueli Vidigal. 
 
 A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras Deputadas, seremos favorável 
à matéria que já teve parecer da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade, e das 
Comissões de Cidadania, Segurança e Finanças, 
que foram pela sua aprovação. 
 Mas a minha fala é muito simples, 
mesmo porque o meu tempo de fala foi cerceado 
anteriormente. Estava ali fora e perdi a 
oportunidade. Simplesmente quero repercutir só 
a fala da Sr.ª Deputada Fátima Couzi e dizer que 
o meu comportamento nesta Casa de Leis é 
norteado pelo respeito. Não sou mulher de sair 
pelos corredores para falar de “A”, “B” ou “C”. 
Na verdade, existe esta oportunidade do plenário 
para e expor minhas propostas. 
 Fui Secretária de Promoção Social do 
Município da Serra e o Espírito Santo sabe disto. 
Na verdade, foi através do trabalho, das ações 
positivas desenvolvidas nesse trabalho na 
secretaria que me deu a oportunidade de estar 
neste Parlamento. Não quero polarizar com 
V.Ex.ª. Sei porque sofro na pele a questão de 
familiares. Sei o quanto os familiares cobram 
essa questão. Mas vim para esta Casa com um 
único objetivo: estar em sintonia com a 

sociedade e com a população que me elegeu. 
Não vim aqui para atender a interesses pessoais, 
nem meus e nem dos Deputados.  
 Sei que esta Casa na apresentação de 
projetos fere muito cada um dos Deputados. Na 
verdade, às vezes apresentamos um projeto aqui 
e de repente vai de encontro aos interesses de 
Deputado “A” ou “B”. Mas quero dizer a V.Ex.ª 
que não tenho absolutamente interesse em 
prejudicar V.Ex.ª e nem outros parlamentares. 
Como já foi dito em outros discursos meus, nesta 
Casa, estamos sendo avaliados pela sociedade.  

Não posso negar que V.Ex.ª é uma 
Deputada competente, articuladora nos 
bastidores. Acompanho a sua articulação neste 
plenário. Sei, acompanho e tiro o chapéu para o 
seu trabalho. Só que se não te agradei, paciência. 
Estou aqui, na verdade, para cumprir com aquilo 
que a sociedade espera da minha atuação. Não 
sou mulher de falar em corredores, porque isso 
nem combina comigo. Quem me conhece sabe 
da minha história de vida; e história de vida não 
é fabricada, mas construída ao longo dos anos.  

Para que possamos viver em sintonia, 
democraticamente, respeitando as diferenças 
dentro do mesmo espaço, para que pessoas 
possam viver no mesmo espaço não passa 
apenas por um “bom-dia”, “boa-tarde” ou 
simplesmente um “olá, como vai?” mas única e 
exclusivamente pelo respeito, aquele mesmo 
respeito que tive quando V.Ex.ª abandonou o 
“barco” quando estávamos juntas, capitaneadas 
pela nossa companheira e mulher forte, Sr.ª 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas, e V.Ex.ª 
mudou de posição. Isso é natural. Em nenhum 
momento desrespeitamos V.Ex.ª, porque cada 
um de nós tem a oportunidade de direcionar o 
nosso campo de atuação. 

Então, gostaria de me reservar o direito 
de atuar nesta Casa de forma limpa, clara e 
transparente. Talvez, naquela oportunidade, 
V.Ex.ª não teve a chance de ver o grande 
coração da Sr.ª Deputada Mariazinha Vellozo 
Lucas. Só quem tem oportunidade de olhar nos 
olhos que pode ver o coração, a alma das 
pessoas. 

A respeito da violência no Município da 
Serra, a que V.Ex.ª se referiu, através da 
pesquisa do IPEA repercutida na revista “Época” 
e no jornal A Gazeta, que coloca a Serra como a 
cidade mais violenta do Brasil, e com a Serra as 
três cidades da Grande Vitória: Vila Velha, 
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Vitória e Cariacica, Vila Velha e Vitória, isso 
mostra a fragilidade da segurança pública no 
nosso Estado.  

Completarei a minha fala em outra 
oportunidade. (Muito bem!) 
  

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi. 
 
 A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem 
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras Deputadas, quero dizer à Sr.ª 
Deputada Sueli Vidigal que não estou aqui por 
interesse pessoal meu, até porque V.Ex.ª tem 
muito que caminhar para chegar onde estou. Já 
sou Deputada há onze anos e V.Ex.ª está aqui há 
apenas dois. Ainda não aprendi trinta por cento 
do que é um mandato de Deputado. Imagina 
V.Ex.ª que começou ontem. E quem está no 
Parlamento por interesse pessoal não volta tantas 
vezes como voltei. Então, voltei pelo meu 
trabalho, pela minha luta, pela minha dignidade, 
pelo respeito que tenho ao meu eleitor, à minha 
região política, ao trabalho que exerço com 
muita dignidade e responsabilidade.  

Não estou aqui defendendo emprego de 
parentes porque não trabalham. Estou dizendo 
que V.Ex.ª deveria ter feito um pedido de 
informação para todos os poderes do Estado e 
não direcionado a nós, Srs. Deputados, porque a 
nossa vida aqui é um livro aberto. Todos os atos 
do Presidente são transparentes. Todo mundo 
sabe da vida de todo mundo aqui dentro. Sabe 
até o que não deve. V.Ex.ª mesmo disse que foi 
Secretária de Ação Social da Serra. Então, 
naquela oportunidade V.Ex.ª foi nepotista. Este é 
o meu ponto de vista. Do mesmo jeito que 
V.Ex.ª me pede respeito, também estou pedindo 
respeito de V.Ex.ª que não está tendo para 
comigo. Mas este é um direito que V.Ex.ª tem.  

V.Ex.ª disse que pulei do “barco”, mas 
isso é problema meu e não seu. Quem é V.Ex.ª 
para direcionar o meu mandato. O meu mandato 
devo a mim, aos meus eleitores e não a V.Ex.ª. 
Então, quem deve falar sobre o meu mandato 
sou eu. Quando V.Ex.ª for relacionar o meu 
nome ou sobre o meu mandato, peço que não 

comente, porque não te pedi opinião. Quando 
pedimos opinião, tudo bem. Nunca pedi opinião 
à Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, o que devo ou não 
devo fazer nesta Casa, até porque a opinião dela 
não é minha. Respeito as posições, as diferenças 
políticas da Sr.ª Deputada Sueli Vidigal. Mas 
hipocrisia comigo não! Não sou hipócrita, não 
sou falsa e fingida. Sou o que sou. Isto aqui sou 
eu. Estou aqui com a minha personalidade. 
Detesto esse negócio de mansidão aqui, 
mansidão ali e lá atrás fazer coisas contra os 
colegas.  

Então, respeito o seu mandato e peço 
que V.Ex.ª não dê mais opinião no meu, porque 
não quero. E se pulei de “barco” ou deixei de 
pular, se V.Ex.ª não sabe tem que aprender, a 
política é dinâmica, muito dinâmica. Conheço 
um pouco também da política do Espírito Santo. 
A política é dinâmica. Hoje estou ligado a um 
grupo e amanhã estou lá. Isso é natural, é 
democrático. Jamais tomaria uma posição que 
não fosse em conjunto com os meus colegas, em 
sintonia com a minha base política. 

Respeito muito a Sr.ª Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas, mas se aconteceram 
fatos nesta Casa, fatos que eu, Deputada Fátima 
Couzi, tenho respeito e assumo de público o que 
fiz. Não preciso da Deputada Sueli Vidigal dizer 
o que devo ou não fazer aqui. Peço que a partir 
de hoje a Sr.ª Deputada Sueli Vidigal cuide do 
seu mandato e deixe o meu em paz. 

Sei que ela não quer a nossa reeleição. 
Mas não tem problema, Sra. Deputada Sueli 
Vidigal. O futuro a Deus pertence e é ele que vai 
dizer se devo ou não voltar para esta Casa. Se eu 
não voltar, Sra. Deputada Sueli Vidigal, também 
não vou morrer, porque não vivo de serviço 
público. Sou professora formada, me formei pela 
Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo; sou funcionária desta Casa concursada; 
fiz concurso para entrar na Assembléia 
Legislativa. Não tenho costa quente , Sra. 
Deputada Sueli Vidigal. Sofri muito no início do 
meu mandato; fui humilhada pela imprensa, 
pelos Srs. Deputados. Amadureci muito com o 
sofrimento, por isso que não vou mais levar 
desaforo para casa. Então, a Senhora tem a sua 
opinião e eu tenho a minha. (Muito bem!) 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 

Presidente, pela ordem. Gostaríamos de fazer 
uma solicitação aos Srs. Deputados, até porque 
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esse projeto do Sr. Deputado Reginaldo Almeida 
está em pauta desde a semana retrasada e não 
conseguimos votá-lo. Inclusive, foi assunto do 
programa Painel de Domingo há três ou quatro 
semanas. Isso significa que as matérias nesta 
Casa não estão sendo votadas.  

Gostaríamos de fazer uma solicitação ao 
Srs. Deputados: que votássemos esse projeto, 
que é de suma importância e a população do 
Estado do Espírito Santo precisa de uma resposta 
em relação ao mesmo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Reitero a solicitação de V.Ex.a e 
é regimental. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votação.  

 
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, Sras. Deputadas, a todos que nos 
assistem, boa- tarde. Se todos os Srs. Deputados 
ficarem nesta Casa até às dezoito horas, com 
certeza, votaremos muitos projetos. 
Infelizmente, nem todos ficam neste Plenário.  
Assomamos a esta tribuna para falar sobre o 
requerimento que nós e a Sra. Deputada Sueli 
Vidigal fizemos na sexta-feira passada. É direito 
de qualquer parlamentar interpelar e requerer a 
Mesa Diretora. Isso não quer dizer que somos 
contra o Deputado A ou B. É uma prerrogativa 
do Deputado. Temos o maior carinho pela Sra. 
Deputada Fátima Couzi - ela sabe disso-, e pela 
Sra. Deputada Sueli Vidigal. Mas, a Sra. 
Deputada Sueli Vidigal não pode ser penalizada 
por isso. 

Fizemos um requerimento ao Presidente 
desta Casa, porque queremos que o mesmo tome 
uma posição. Se quiserem estender aos outros 
poderes parabéns, mas não é o nosso 
requerimento.  

Agora o Presidente da Casa passou a 
bola, ou melhor, com todo o respeito ao 
Presidente, passou a saia justa para o Procurador 
Geral, Sr. Hélio Gualberto. Antes de fazermos o 
nosso pronunciamento, queremos dizer que o Sr. 

Hélio Gualberto foi e é um dos grandes juristas 
que este Estado teve e tem. Um homem de bem, 
um profissional que não deixa a desejar a 
ninguém, um homem com todas as prerrogativas. 
O seu lado profissional é imaculado, mas o 
nosso Presidente passou a saia justa para o 
procurador e não sabemos qual será a decisão.  

Mas queremos antecipar essa estória, 
que é com “e” e não com “h”, que está sub 
judice em Brasília. Isso não existe. Não foi 
deferida a liminar. Se não for deferida a liminar, 
a Constituição está em vigência.  

Achamos que o Sr. Deputado César 
Colnago vai sacrificar o nosso procurador. Se 
bem que ele não é candidato a nada. É porque 
ele ficará numa situação muito difícil. 
Quanto `a questão de tomarmos decisão em 
conjunto nesta Casa, Sra. Deputada Fátima 
Couzi, com os Srs. Deputados é muito difícil. 
Existe um grupo de Deputados nesta Casa que o 
que entendem que não está certo, são contra e 
acham que são os “donos da verdade.” 
Infelizmente, não se pode falar em tomar decisão 
em conjunto. Apenas alguns poucos Srs. 
Deputados, dois ou três, alguns que têm mais 
afinidade uns com os outros. Por isso assinamos 
o requerimento junto com a Srª Deputada Sueli 
Vidigal e achamos difícil o nosso Presidente 
fugir dessa “saia justa.” 
 Queremos desta tribuna fazer uma 
reclamação a respeito do serviço de Internet 
desta Casa. De uns meses para cá temos a pior 
qualidade de serviço de Internet. Tentamos usar 
a Internet para buscar informações sobre 
projetos, inclusive até para encaminhar CPI, mas 
é uma hora para se ter acesso. E o sistema 
fornecido pela Telemar é um dos melhores 
existentes neste Estado. Acreditamos que não 
está sendo bem gerenciada essa questão dentro 
desta Casa. E não foi mudado pelo ex-
Presidente, Sr. Deputado Claudio Vereza e nem 
pelo atual Presidente, Sr. Deputado César 
Colnago, não. As pessoas que gerenciam, pelo 
que sabemos, já o fazem há muito tempo e o 
sistema não está sendo bem gerenciado não. 
Portanto, Sr. Presidente César Colnago, 
gostaríamos que V.Ex.ª observasse isso porque 
atrapalha os serviços dos Srs. Deputados. A 
questão da Internet está uma coisa horrível, 
temos que chamar o técnico a toda hora e 
demora uma hora para se ter acesso. Não 
conseguimos informações. E a Assembléia 
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Legislativa paga caro pelo serviço. Poderia pagar 
muito menos por um serviço de melhor 
qualidade. E o problema não é o fornecedor não; 
o problema é o gerenciamento. 
 Nunca vimos funcionar reunião de Líder 
nesta Casa e não será agora que irá funcionar. 
Todos sabem disso neste Parlamento. 

Sr. Presidente César Colnago, sobre a 
questão do nepotismo, dizemos que V.Ex.ª terá 
de tomar uma decisão ou sim ou não. 
Infelizmente, V.Ex.ª pode querer, com a 
“passada de bola” para a Procuradoria, sacrificar 
o Dr. Hélio Gualberto Vasconcellos, mas o povo 
não entenderá. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em votação o Projeto de Lei n.º 
038/2005. 

 
O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª 
verificação de quorum para manutenção da 
sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Defiro o requerimento de 
V.Ex.ª. 

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para manutenção da 
sessão. 
  

 O SR. 1º 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os 
Srs. Deputados Cabo Elson, 
Carlos Casteglione, Cláudio 
Thiago, Claudio Vereza, César 
Colnago, Euclério Sampaio, 
Fátima Couzi, Janete de Sá, 
Jurandy Loureiro, Marcos 
Gazzani, Mariazinha Vellozo 
Lucas, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Sueli 
Vidigal e Zé Ramos. (16) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Responderam à 
chamada dezesseis Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) - Há quorum para votação. 

 Em votação o Projeto de Lei n.º 
038/2005. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 Discussão única do Projeto de Lei n.º 
56/2003. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 
Presidente, inclusive gostaríamos que chegasse 
até nós o projeto de nossa autoria e vamos dizer 
porquê faremos isso, já que é um projeto que 
atenderá principalmente àqueles que já estão no 
fim dos seus dias de vida, os idosos, aqueles que 
necessitam de um cuidado melhor. Às vezes os 
idosos esperam oito, nove, dez meses para 
fazerem um exame e para serem atendidos nos 
hospitais públicos. Estamos obrigando, através 
de um projeto de lei, que os hospitais dêem um 
atendimento rápido. Colocamos alguns prazos 
como setenta e duas horas. Analisando e 
conversando principalmente com a categoria dos 
médicos, chegamos à conclusão de que o 
projeto, principalmente na questão do tempo que 
determinamos, seria inviável e seria uma lei que 
cairia em desuso e não teria como a Secretaria de 
Saúde agir em relação a isso. 
 Então, justificamos o pedido para baixar 
de pauta esse projeto e estaremos analisando de 
certa forma, junto com a categoria, realizando 
algumas modificações, juntando algumas 
documentações que ainda faltam nesse projeto 
para que possamos posteriormente colocá-lo em 
tramitação nesta Casa de Leis. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) - Com base no art. 107 do 
Regimento Interno, a Presidência baixa de pauta 
o Projeto de Lei n.º 56/2003. 
 
 Discussão única do Projeto de Lei n.º 
063/2004. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Cabo Elson. 
 
 O SR. CABO ELSON – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sras. Deputadas, ... 
 
 A Sra. Sueli Vidigal – Agradeço a 
V.Ex.a por me conceder este aparte. 
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Parabenizamos o Prefeito do Município 
da Serra, Sr. Audifax Barcelos, por ter 
promovido esse fórum contra a violência naquele 
Município. Participaram todos os Poderes 
constituídos para que não possamos criticar, 
porque todo mundo sabe que a questão da 
segurança pública é do Estado. Sabemos que o 
“dever de casa” que a Prefeitura da Serra 
implantou naquele Município através da 
administração do ex-Prefeito, Sr. Sérgio Vidigal 
e agora com a continuidade com o Sr. Prefeito 
Audifax Charles Pimentel Barcelos, mas fazer 
um grande documento elaborado a quatro mãos, 
para que possamos, efetivamente, ser parceira do 
Estado do Espírito Santo, nessa questão da 
violência que aflige não só o município da Serra, 
mas, a mais quatro cidades dentro do Estado do 
Espírito Santo. Isso mostra, realmente, que a 
segurança pública precisa de uma atenção maior 
porque está fragilizada. E, consequentemente, 
esse avanço de violência, essa violência que 
assola o nosso país, o Estado do Espírito Santo e 
consequentemente o município da Serra, só 
denegri o trabalho que o Sr. Governador Paulo 
Hartung vem desenvolvendo no nosso Estado. 
(Muito bem!) 
  

O SR. CABO ELSON – Parabenizamos 
o Sr. Deputado Robson Vaillant, pelo Projeto de 
Lei n.º 063/2004, que é de extrema importância 
para os profissionais que trabalham na área da 
segurança privada e que mexe com transportes 
de valores. 
 Também, queremos falar sobre a 
violência que assola o Estado do Espírito santo, 
hoje. Estivemos presentes naquele evento, 
parabenizamos também o Prefeito do município 
da Serra Sr. Audifax Barcelos, pela preocupação 
com a violência. Neste encontro falamos e 
reafirmamos, nesta Casa, que a forma mais 
eficaz para, hoje, se combater a violência não é 
tão somente colocando policiais na rua. É 
preciso que se faça uma política social, para dar 
oportunidade as pessoas que vivem nos locais de 
risco e que ainda não sentiram o gostinho da 
cidadania. Nenhum governo na história do 
Estado do Espírito Santo, com exceção do atual 
governador Paulo Hartung, tem se preocupado 
com a questão da violência.  

Política de segurança pública no 
passado, todos achavam que se combatia com a 
polícia na rua; quando na verdade, as medidas 

primárias para se combater a violência são as 
políticas sociais, dando ao cidadão educação, 
saúde, emprego etc. 

Nestes últimos minutos que nos restam 
aproveitamos a oportunidade para fazermos um 
apelo aos senhores Parlamentares desta Casa. 
Que valorizem cada minuto, cada hora de sessão, 
para se discutir matérias de interesse da 
população. Não podemos nos dá o luxo de ficar 
em rota de colisão neste plenário, tendo em vista 
que a situação da população lá fora é delicada no 
que tange a educação, saúde, geração de 
empregos e segurança. Por incrível que pareça, a 
população espera muito desta Casa. Há certos 
temas tratados, nesta Casa como hoje que tem de 
ser tratados de maneira reservada, doméstica e 
não trazer para a população, porque ela não 
merece. Não podemos nos dá o luxo de ficamos 
neste plenário trocando farpas porque a situação 
do Estado do Espírito Santo não está boa. Tudo 
bem que temos um governo que está preocupado 
com a situação; uma geração de prefeitos que 
também se preocupa. Mas temos de somar forças 
para tentar tirar o Espírito Santo da situação em 
que se encontra. Temos fé em Deus que vamos 
conseguir, mas par isso temos de estar unidos, 
como sempre falamos, ombro a ombro e não 
peito a peito senão não chegaremos a lugar 
algum a não ser ganhar o descrédito da 
população que conta com os nossos esforços 
para fazer com que o Espírito Santo cresça ainda 
mais. 

Solicitamos aos Srs. Deputados 
evangélicos, porque nunca vimos uma Casa tão 
representada de evangélicos como esta Casa. De 
trinta deputados, oito são evangélicos. Que 
façam um esforço concentrado, orações, porque 
a situação nesta Casa está extremamente grave. 
Parece que tem uma urucubaca solta no ar 
porque ninguém consegue se entender. Deve ter 
uma entidade solta que está apavorando os 
parlamentares. 

Sabemos que os interesses do Estado do 
Espírito Santo vai além das pequenas farpas que 
acontecem neste plenário. Também, sabemos 
que a nossa população não vê esta situação com 
bons olhos. (Muito bem!) 

 
O SR. ZÉ RAMOS - Sr. Presidente, 

pela ordem! Requeiro a V.Ex.ª verificação de 
quorum para efeito de sustentação da sessão. 
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Defiro o requerimento de 
V.Ex.a. 

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

 
 O SR. 1º 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que responderam os 
Srs. Deputados Cabo Elson, 
Carlos Casteglione, Cláudio 
Thiago, Claudio Vereza, César 
Colnago, Euclério Sampaio, 
Reginaldo Almeida, Robson 
Vaillant e Zé Ramos e as Sr.ª 
Deputadas Fátima Couzi, Janete 
de Sá, Mariazinha Vellozo 
Lucas e Sueli Vidigal. (13) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Sr. Presidente, 
responderam à chamada treze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Há quorum para manutenção da 
sessão. 
  

O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente, 
havendo modificação em Plenário, requeiro a 
V.Ex.ª verificação de quorum para efeito de 
sustentação da sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Defiro o requerimento de 
V.Ex.a.  
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
  

O SR. 1º 
SECRETÁRIO procede à 
chamada a que responderam os 
Srs. Deputados Cabo Elson, 
Carlos Casteglione, Cláudio 
Thiago, Claudio Vereza, César 
Colnago, Euclério Sampaio e Zé 
Ramos e as Sr.ª Deputadas 
Fátima Couzi e Janete de Sá. 
(09) 

 

 O SR. 1º SECRETÁRIO – 
(CLÁUDIO THIAGO) – Sr. Presidente, 
responderam à chamada nove Srs. Deputados. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Não há quorum para 
manutenção da sessão, pelo que vou encerrá-la. 
Antes, porém, convoco os Srs. Deputados para a 
próxima, ordinária, e para qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: 

Discussão única, do Projeto de Lei n.º 
63/2004. Discussão prévia, do Projeto de Lei n.º 
169/2004 e 307/2004. Discussão especial, em 3ª 
sessão, dos Projetos de Lei nºs 023/2005, 
045/2005 e 49/2005.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas 

e vinte e nove minutos. 
 
 

ERRATA 
 

 No Diário do Poder Legislativo, edição 
n.º 5341 de 12 de abril de 2005, à página 1086, 
coluna esquerda, 17ª linha, onde se lê: 

 
“ (...) estalou (...) 
 
Leia-se: 
 
“ (...) instalou (...) 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

Gabinete do Governador 
 
Vitória, 11 de abril de 2005. 
 
MENSAGEM Nº 044/2005 
 
Senhor Presidente: 
 
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação 
dessa augusta Casa Legislativa o anexo projeto de lei 
que tem por objetivo reajustar os vencimentos, os 
soldos, os subsídios, os proventos, as pensões e o 
valor do ponto de produtividade dos servidores da 
Administração Direta e Autárquica do Poder 
Executivo Estadual, em face da dotação orçamentária 
contida na Lei Orçamentária Anual nº 7.969, de 17 de 
janeiro de 2005, destinada a esse fim. 
 
O objeto deste projeto de lei é a demonstração fática 
do esforço que o Governo desenvolveu em 2003 e 
2004, possibilitando uma mudança cultural histórica, 
pois, pela primeira vez, foi inserido na Lei 
Orçamentária dotação específica, destinada a 
promover correções salariais dos servidores públicos, 
eliminando o amadorismo administrativo, que em 
vários momentos de nossa história provocou o 
descontrole dos gastos públicos. 
 
Consta de nosso orçamento R$ 110,7 milhões 
destinados a aplicar em correções salariais, sendo R$ 
44,8 milhões na área da educação; R$ 13,7 milhões 
na Saúde e R$ 52,2 milhões nas demais áreas. 
 
Vale ressaltar que o processo decisório que culminou 
com este projeto de lei foi amplamente discutido com 
os representates dos servidores, e que a decisão de 
inserir na lei orçamentária, dotação específica 
destinada a reajustes salariais, foi fruto da percepção 
colhida pelos interlocutores do Governo em mais de 
53 reuniões realizadas em 2003 e 2004. 
 
A opção de aplicar parte da dotação orçamentária em 
reajustes linear e reservar parte para promover 
readequações localizadas, foi adotada em razão da 
necessidade de corrigir algumas distorções e após 
ouvir as manifestações dos representantes dos 
servidores, no sentido de que os recursos fossem 
aplicadaos sem provocar injustiças. 
 
No primeiro momento, o projeto de lei estabelece um 
reajuste linear de 4%, retroativo a 1º de janeiro de 

2005, aplicado aos vencimentos, aos soldos, aos 
subsídios, aos proventos, às pensões e ao valor do 
ponto de produtividade dos servidores, o que 
representa um acréscimo na despesa anual com 
pessoal de R$ 50,2 milhões, distribuídos conforme 
dotação orçamentária: educação R$ 12,9 milhões; 
saúde R$ 7,2 milhões e R$ 30,1 milhões para as 
demais áreas. 
 
No segundo momento, dispomos de R$ 60,5 milhões, 
destinados a promover readequações localizadas, 
assim distribuídos: educação R$ 31,9 milhões; saúde 
R$ 6,5 milhões e demais áreas R$ 22,1 milhões. 
 
Em face das correções salariais que serão 
implementadas, faz-se necessário alterar as faixas de 
remuneração para concessão de auxílio alimentação, 
no sentido de não reduzir o contingente de servidores 
que hoje recebe esse benefício. Assim, proponho 
nova redação para o Art. 2º e Anexo Único do Art. 3º 
da Lei nº 5.342, de 19 de setembro de 1998, com suas 
alterações posteriores. As novas faixas de 
remunerações, base para concessão do auxílio 
alimentação, são alteradas de R$ 500,00 para R$ 
550,00 e de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00. 
 
Em observação às normas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal encaminho, anexo, Declaração de Atendimento 
ao Limite de Pessoal Definido pela LRF, corroborado 
pelo Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da 
Despesa com Pessoal – Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social – Janeiro/2004 a Dezembro/2004. 
 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre 
Casa de Leis, apreciando o teor do projeto em anexo, 
e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela 
traduz. 
 
Renovo a V. Exª e aos demais ilustres pares, protesto 
de distinta consideração. 
 
Cordiais Saudações, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 74/2005 

 
Concede reajuste dos vencimentos, 
soldos, subsídios, proventos, 
pensões e do valor do ponto de 
produtividade dos servidores da 
Administração Direta e Autárquica 
do Poder Executivo do Estado do 
Espírito Santo e dá outras 
providências. 
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 Art. 1º Os vencimentos, os soldos, os 
subsídios, os proventos, as pensões e o valor do ponto 
de produtividade dos servidores da Administração 
Direta e Autárquica do Poder Executivo do Espírito 
Santo ficam reajustados em 4% (quatro pontos 
percentuais). 
 
 Parágrafo único. Em decorrência do reajuste 
previsto no caput deste artigo as tabelas de 
vencimentos, soldos, subsídios e de pontos da 
produtividade serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado, por ato do Secretário de Estado responsável 
pela administração de pessoal. 
 
 Art. 2º O art. 2º da Lei nº 5.342, de 19 de 
dezembro de 1996, com alterações introduzidas pela 
Lei nº 5.739, de 25 de setembro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 2º Será concedido auxílio alimentação 
aos servidores da Administração Direta e Autárquica 
do Poder Executivo, em atividade, com remuneração 
até R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais). 
.....................................................................................” 
 
 Art. 3º O Anexo único, previsto no Art. 3º da 
Lei nº 5.342, de 19 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Anexo Único 
Tabela para contribuição sobre o auxílio alimentação 

Faixas de Remuneração Participação do Servidor 
Até R$ 550,00 0% 

Acima de R$ 550,00 
 até R$ 1.100,00 

 
25% 

 
 Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias 
contidas da Lei nº 7.969, de 17 de janeiro de 2005, 
publicada em 18 de janeiro de 2005, destinadas a esse 
fim. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2005. 

 
REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI QUE 
CONCEDE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS 

O NO VALOR DO PONTO DE PRODUTIVIDADE DOS 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

AUTÁRQUICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

ÁREAS BENEFICIADAS VALORES EM R$ 

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  12.924.642,07

SERVIDORES DA SAÚDE 7.290.821,31

SERVIDORES DAS DEMAIS ÁREAS 30.082.732,55

PREVISÃO DE AUMENTO ANUAL 
DE DESPESA DE PESSOAL 50.298.195,93

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO LIMITE 
DE PESSOAL DEFINIDO PELA LRF 

 
 Declaramos para os devidos fins, que o 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, atendeu 
o limite definido na alínea c, inciso II, art. 20 da Lei 
Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal de 04.05.2000, no tocante à despesa total com 
pessoal apurou-se um percentual de 33,09% relativo 
ao exercício de 2004, conforme publicado em 28 de 
janeiro de 2005 no Diário do Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Vitória, 29 de Março de 2005. 

 
SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 

Gerente de Contabilidade 
Contadora CRC ES nº 008066/0-9 

LUIZ CARLOS MENEGATTI 
Secretário de Estado da Fazenda em exercício 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER 

EXECUTIVO 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM 
PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
SOCIAL 

JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004 
 

LRF. Art. 55 inciso I, alínea “a” – Anexo I                        Em R$ 
DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL JAN/04 A DEZ/04 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 1.355.198,878 
    Pessoal Ativo 1.388.274,038 
    Pessoal Inativo e Pensionistas 705.337,783 
    Pessoal das Empresas Estatais Dependentes 2.657,538 
  (-) Despesas não Computadas (art. 19,§ 1º da 

LRF) 
 

741.070,481 
      Indenizações por Demissão e Incentivos à 

Demissão Voluntária 
 

190.857 
        Decorrentes de Decisão Judicial 1.408,207 
   Desp. Exerc. Anteriores não pert. ao período 

de apuração 
 

60.934,500 
Inativos e Pensionistas com recursos 

vinculados 
 

675.747,068 
     Contribuições para Despesas com Pessoal 

das Empresas Estatais Dependentes 
 

2.789,849 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO DE 
TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF) (II) 

 
 

8.777,728 
TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL 
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – 
TDP (III) = (I + II) 

 
 

1.363.976.606,08 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 
(IV) 

4.122.214,359 

% do TOTAL DA DESPESA COM 
PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO 
LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III/IV) * 
100)] 

 
 
 

33,09% 
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 

da LRF) – 49,00% 
 

2.019.885,036 
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da 

LRF) – 46,55% 
 

1.918.890,784 
FONTE : SIAFEM/GECON/SEFAZ 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2005 Diário do Poder Legislativo - 3 

NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
1 – O valor apurado de R$ 60.934.499,98, na conta 
contábil 3319092XX – “Despesas de Exerc. 
Anteriores”, não foi considerado para efeito do 
cálculo da despesa com pessoal, uma vez que a 
referida despesa pertence ao período anterior ao da 
apuração a que se refere o inciso IV, do § 1º do art. 
19 da LRF. 
 
2 – Para apuração da Receita Corrente Líquida, não 
foi considerado o valor de R$ 679.770,14, registrado 
na contabilidade, na conta contábil “Receitas a 
Classificar”, tendo em vista a não identificação de sua 
natureza, até a presente data. 
 
3 – No montante da Despesa Líquida com Pessoal, 
não está sendo, considerado os Inativos dos Outros 
Poderes que adquiriram essa situação anteriormente a 
Lei Complementar 101/2000, de 04.05.2000. 
 
4 – Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes 
contábeis em decorrência do encerramento do 
Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 
2004. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Auditor Geral do Estado 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.228 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador” o Sr. Sérgio 
Aboudib Ferreira Filho, concedendo-lhe as insígnias e 
o Diploma do respectivo Grau. 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 07 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.229 

 
Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro” o Sr. Hervê Sad 
Cruz, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 11 de abril de 2005. 
 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ERRATA 
 
  No Ato nº 686, de 30.03.2005, publicado em 
30.03.2005, que nomeou Maria Santos Belisário para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCPT, onde se lê: 
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“(...) MARIA SANTOS BELISÁRIO (...)” 
 
Leia-se: 
 
“(...) SANDRA MARIA SANTOS 
BELISÁRIO (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 

ATO Nº 762 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE TEMPO 
DE SERVIÇO, dos servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA

Adriana 
Aparecida da 
Silva Batista 

201501-3 Assistente de Apoio 
Legislativo – EASAL 05 04/07/2004 

Ana Catarina de 
Pinho Simas 
Oliveira 

203270-8 Assistente de Apoio 
legislativo – EASAL 05 27/02/2005 

Ana Claudia 
Fernandes Pim 203273-2 Analista Legislativo – 

AL 05 28/02/2005 

Ângela Maria 
Coutinho Pereira 203275-9 Agente de Apoio 

legislativo – EAGAL 05 27/02/2005 

Carlos Roberto 
Lopes de Ângelo 203281-3 Analista Legislativo – 

AL 05 27/02/2005 

Celina Maria 
Santos Alvarenga 203198-1 Analista Legislativo – 

AL 05 05/02/2005 

Fabiana Pontes 
Gonçalves da 
Silva 

203285-6 Operador de Sistemas 
Júnior – EOSJ 05 27/02/2005 

Fernando 
Antonio Chiabai 
de Freitas  

203288-0 Analista Legislativo – 
AL 05 27/02/2005 

Fernando José da 
Silva 203289-9 

Procurador Legislativo 
– 
 EP 2ª Categoria 

05 13/02/2005 

Hélcio Joaquim 
Correa Mesquita 203254-6 

Procurador Legislativo 
– 
EP3ª Categoria 

05 13/02/2005 

Ivania Fiorotti 
Estevão  203219-8 Taquígrafo Parlamentar 

Apanhador – ETPA 05 27/02/2005 

João 
CarlosTorezani 203348-3 Assessor Legislativo - 

ASGP 05 29/01/2005 

Jorge Carlos de 
Oliveira Júnior 201608-7 Operador de Sistemas 

Júnior - EOSJ 05 27/10/2004 

Josemar 
Francisco 
Crystello 

203314-3 Assistente de Apoio 
Legislativo - EASAL 05 27/02/2005 

Karla Odete 
Machado de 
Oliveira 

203316-0 Taquígrafo Parlamentar 
Apanhador - ETPA 05 26/02/2005 

Marcelo Lopes 
Monteiro 203058-6 Assistente Legislativo - 

ALSP 05 22/01/2005 

Margarida Maria 
Vieira Bueno 203320-8 Assistente de Apoio 

Legislativo - EASAL 05 27/02/2005 

Maria Aparecida 
de Menezes 203321-6 Agente de apoio 

Legislativo - EAGAL 05 13/02/2005 

Maria da Penha 
dos Santos 
Barros 

203258-9 Agente de Apoio 
Legislativo - EAGAL 05 16/02/2005 

Marise de 
Almeida Ávila  203326- Analista Legislativo - 

AL 05 27/02/2005 

Michele da Silva 
Demoner 203325- Agente de Apoio 

Legislativo - EAGAL 05 27/02/2005 

Neil Maria 
Casotti Pretti 203130-2 

Técnico Júnior de 
Gab.Rep.Parlamentar - 
TJGRP 

05 25/02/2005 

Nelsa Amaral da 
Silva Moraes 203262-7 Assistente Técnico de 

Supervisão - ATSTV 05 11/02/2005 

Ricardo Santos 
Coutinho 203226-0 Assessor Legislativo - 

ASGP 05 29/01/2005 

Rosiane Feitosa 
Ribeiro 203216- Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL  05 14/02/2005 

Simone 
Zuccolotto 201544- Assistente de Apoio 

Legislativo - EASAL 05 28/05/2004 

Tânia Piubel da 
Rocha 203097-1 Assessor Legislativo - 

ASPG 05 27/02/2005 

Tadeu Pereira 
Bastos 203342- Operador de Sistema 

Júnior - EOSJ 05 27/02/2005 

Vanessa de 
Aguiar 
Fernandes 

203227-9 Assistente Legislativo - 
ALGD 05 13/02/2005 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 763 

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

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA

Marcelo Costa 
Coelho 201778-4 Assistente Legislativo- 

ALTP 10 25/02/2005 

Maria Cecília 
Ribeiro Sathler 201675-3 Supervisor Legislativo 

– SCP 10 13/02/2005 

Mariana 
Amarante 
Vieira do 
Nascimento 

201618-4 Assistente de Apoio 
Legislativo - EASAL 10 09/02/2005 

Rogério 
Andreatta 201735- Assistente de Apoio 

Legislativo - EASAL 10 21/02/2005 

Paulo Marcio 
Almeida 
Guimarães 

201278- 

Supervisor Geral de 
Gabinete de 
Representação 
Parlamentar – SGGRP 

10 15/10/2004 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 764 

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

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA

Ângela Carolina de 
Oliveira Mendonça 200602-2 Assistente de Apoio 

Legislativo  EASAL 35 19/01/2005 

Elias Antonio 
Biancardi Betini 016714-2 Assistente 

Legislativo - ALAU 35 02/01/2005 

Lílian Borges Dutra 200158-6 Agente de Apoio 
Legislativo - EAGAL 15 21/01/2005 

Maria Helena de 
Moura 201595-1 Adjunto Legislativo –

ADSG 10 21/01/2005 

Mario Marcelo 
Barros 035802-9 

Técnico Júnior de 
Gabinete de 
Representação 
Parlamentar - TJGRP

15 29/01/2005 

Paulo da Silva 
Martins 035408-2 Procurador de 3ª 

Categoria 15 22/10/2004 

Pedro Henrique 
Pereira  201748-2 

Sub-coordenador de 
gabinete de 
Representação 
parlamentar - SCGRP

10 28/01/2005 

Tânia Regina 
Araújo 201625-7 Assistente de Apoio 

Legislativo - EASAL 10 09/01/2005 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 765 

 
  A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO, dos servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa abaixo relacionados: 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA

Anderson Nicoletti 
Scariot Faleiro 203220-1 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 29/01/2005 

Carlos Augusto de 
Vita Maciel 201343-6 Analista Legislativo 

– AL (Economista) 05 18/06/2003 

Derli Baiense 
Moreira 203209-0 Procurador de 2ª 

Categoria  05 29/01/2005 

Evânia Maria 
Rodrigues Rocha 203185-0 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 05/01/2005 

Lisyanne da Penha 
Amorim Bunjes 
Martins 

203248-1 Assistente de Apoio 
Legislativo – EASAL 05 29/01/2005 

Maria da Penha 
Oliveira de Souza 202764-0 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 30/01/2004 

Maria das Graças 
de Andrade Abi 
Harb Santos 

203247-3 
Analista Legislativo 
– AL (Assistente 
Social) 

05 31/01/2005 

Ocidete da Penha 
Corteletti 203214-7 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 29/01/2005 

Paulo Jovani 
Burgues 201527-7 Operador de Sistemas

Júnior - EOSJ 05 17/05/2004 

Roberta Paranhos 
Fragoso 203215-5 Analista Legislativo 

– AL (Médico) 05 29/01/2005 

Sirlene Souza da 
Silva  203210-4 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 29/01/2005 

Valmir Castro 
Alves 203211-2 Procurador de 3ª 

Categoria 05 29/01/2005 

Wagner Antonio 
Rangel 203212-0 Assistente de Apoio 

Legislativo – EASAL 05 31/01/2005 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de abril 
de 2005. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 766 

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

 
NOME 

 
MATR. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

João Passamani 016581-6 
Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor – ETPR 

7,03 01/02/2005 

Maria Cecília 
Ribeiro Sathler 201675-3 Supervisor 

Legislativo - SCP 7,07 28/01/2005 

Marcelo Costa 
Coelho 201778- Assistente 

Legislativo - ALTP 6,89 25/02/2005 

Marina 
Sperandio Pontes 
de Aquino 

201793- Assistente 
Legislativo - ALAU 6,87 27/02/2005 
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Renata Baptista 
Gorayeb Vargas 035717- 

Assistente de Apoio 
Legislativo – 
EASAL 

7,02 02/02/2005 

Rogério 
Andreatta 201735-0 

Assistente de Apoio 
Legislativo – 
EASAL 

6,91 20/02/2005 

Silvia Helena 
Altoé 201760-1 

Assistente 
Legislativo - 
ALRED 

6,90 23/02/2005 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 767 

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

 
NOME 

 
MATR. 

 
CARGO 

 
% 

 
VIGÊNCIA 

Irinete Suely 
Zambe 029912-0 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor – ETPR 

7,19 07/01/2005 

Pedro 
Henrique 
Pereira 

201748-2 

Sub-coordernador 
de Gabinete de 
Representação 
Parlamentar – 
SCGRP 

7,05 28/01/2005 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 768 

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

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Calendário de Pagamento 

de Vencimentos e Benefícios de 2005, dos servidores 

do Poder Legislativo Estadual, na forma do Anexo 
Único. 

 
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
Anexo Único 

 
Ato nº 000/05 

Calendário de Pagamento de Vencimentos e 
Benefícios - 2005 

 
 

Mês Auxílio 
Alimentação

Vale-
Transporte Vencimentos 13º 

Salário 

ABRIL - - 27 - 

MAIO 3 4 27 - 

JUNHO 2 3 27 - 

JULHO 4 5 27 - 

AGOSTO 2 3 26 - 

SETEMBRO 2 5 27 - 

OUTUBRO 4 5 27 - 

NOVEMBRO 2 3 28 - 

DEZEMBRO 2 6 27 20 

 
ATO Nº 769 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SÉRGIO RIBEIRO LUSTOZA, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
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código ALCPT, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 770 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, SÉRGIO RIBEIRO LUSTOZA, para exercer 
o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADSG, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 771 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PEDRITA SILVA CAMPOS, do 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ALCPT, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 772 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, PEDRITA SILVA CAMPOS, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
AlCPT, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 773 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, INEDE ANTÔNIO PETERLI, do 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADTEC, a partir de 01.04.2005, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 774 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LENI MARIA VIMERCATI PETERLI, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, código ADTEC, a partir de 01.04.2005, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATO N.º 775 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato n.º 673, de 
30.03.2005, publicado em 30.03.2005, que nomeou 
MARISA SALES SOARES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo, código ASGP, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 776 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, VALÉRIO RODRIGUES NUNES CRUZ, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, código ASGP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 777 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato n.º 736, de 
06.04.2005, publicado em 07.04.2005, que nomeou 
TÂNIA MARA DE OLIVEIRA SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Edson Vargas. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 778 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato n.º 729, de 
06.04.2005, publicado em 07.04.2005, que nomeou 
RICARDO SALEME, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 779 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GIANNI ANDREA MONTEIRO 
COSTA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Robson Vaillant, a partir de  
31.03.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contido no processo nº 051599-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 780 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, KARINA CUZZUOL ALVES, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir de  
31.03.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contido no processo nº 051617-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 781 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LUCY HELENA SOARES 
COSTA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir 
de  31.03.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contido no processo nº 051668-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N° 782 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOAREZ DE ALMEIDA TIAGO 
SOARES, do cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Cláudio Thiago, a partir de 

11.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n.º 051687-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1° Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2° Secretário 
 

ATO N° 783 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, HELOISA HELENA ALMEIDA 
TIAGO SOARES, do cargo em comissão de Sub 
Coordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado 
Cláudio Thiago, a partir de 11.04.2005, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
n.º 051688-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1° Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2° Secretário 
 

ATO N° 784 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCO ANTÔNIO CAROLINO 
DA SILVA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Claudio Vereza, a partir de 
06.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n.º 051681-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
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CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 785 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, DIMAS PEREIRA DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
06.04.2005 no gabinete do Deputado Claudio Vereza, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 051681-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 786 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO MARVILA DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Edson Vargas, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n.º 051605-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1° Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2° Secretário 
 
 

ATO N° 787 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARCELO MARVILA DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Edson Vargas, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051605-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 788 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, THARCISIO MARABOTI BINOTTI, para 
exercer o cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Edson Vargas, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051605-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO Nº 789 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2005 Diário do Poder Legislativo - 11 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, BRUNO FERREIRA DA SILVA, 
do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado José Tasso de Andrade, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contido no processo nº 051628-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N° 790 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, GENI FERREIRA DA CONCEIÇÃO, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado José Tasso de Andrade, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051628-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 791 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, LUCY HELENA SOARES COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir 

de 1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051669-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 792 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, PAULO CARDOSO, para exercer o cargo em 
comissão de Motorista de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código MGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, a partir de 1º.04.2005, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
n° 051692-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 793 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, RUTH BARBOZA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir 
de 1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051667-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 
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REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 794 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANDRÉA GOMES MACHADO DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete do Deputado Edson Vargas, 
a partir de 07.04.05, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo n° 051751-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 795 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, EDIENE DE OLIVEIRA BENFICA, para 
exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AXGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, a partir de 1º.04.2005, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 051693-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 796 

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

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCOS SALES DOS SANTOS, 
do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Reginaldo Almeida, a partir de 06.04.2005, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n.º 051673-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1° Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2° Secretário 
 

ATO N° 797 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARILIA CONT DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Reginaldo Almeida, a partir de 
06.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051673-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 798 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FLÁVIO POMPERMAYER DA 
SILVA, do cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado Sérgio Borges, a partir de 



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2005 Diário do Poder Legislativo - 13 

1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n.º 051654-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1° Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2° Secretário 
 

ATO N° 799 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, FABÍOLA POMPERMAYER DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Sérgio Borges, a partir de 
1º.04.2005, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 051654-0. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
12 de abril de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR GERAL 
 

ATO Nº 761 
 

Define os critérios para fixação dos 
adesivos que permitem acesso de 
veículos à garagem da Assembléia 
Legislativa 

 
A fixação dos adesivos será feita no interior da 
garagem no horário de 06:45 às 19:00 hs, no período 
de 14 a 20/04/05, sendo que, após esse período, o 
Servidor deverá solicitar à Assessoria Militar que 
designe um Servidor dessa Assessoria para ir à 
garagem efetuar a fixação do adesivo em seu veículo. 
 
A fixação dos adesivos será efetuada, imediatamente 
após o condutor do veículo houver parado o mesmo 
na vaga. Caso o condutor não disponha de tempo 
nesse momento, deverá a fixação do adesivo ser feita 

quando o mesmo for retirar seu veículo do 
estacionamento, para o que deverá procurar os 
Servidores que estarão efetuando tal tarefa. 
 
Os adesivos só serão fixados nos veículos cadastrados 
na Assessoria Militar, para o que os funcionários 
responsáveis pela fixação dos adesivos deverão portar 
listagem com os dados de todos os veículos 
constantes de tal cadastro, efetuando uma conferência 
prévia dos dados do veículo com aqueles constantes 
de tal listagem, sendo que, em havendo divergência 
ou se o veículo não constar na listagem, o Servidor 
deverá procurar a Assessoria Militar, no pavimento 
de pilotis, em frente ao Banestes, a fim de efetuar o 
devido acerto ou cadastramento. 
 
Após efetuada fixação do adesivo, o Servidor deverá 
assinar a listagem que contém os dados de seu 
veículo, caracterizando assim o recebimento do 
adesivo. 
 
Os adesivos são de dois tipos: Os que conferem 
acesso livre à garagem (para os Servidores que 
contam com vaga privativa) e os que conferem acesso 
às demais vagas (nesse caso, só terão acesso quando 
houver vaga disponível). 
 
Nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 1887 de 
29/09/05, só será fixado adesivo nos veículos de 
Servidores que estejam na ativa, ou seja que constem 
da folha de pagamento da Assembléia Legislativa, 
sendo que somente será fixado adesivo em um único 
veículo por cada usuário cadastrado (§ 5º do artigo 3º 
do ato 1887). 
 
O adesivo será afixado no lado esquerdo (lado do 
condutor) do parabrisa dianteiro, sendo que tal 
adesivo conterá a placa do veículo, não podendo, 
portanto, ser fixado em outro veículo. 
 
A partir de 25/04/05, só será permitido o acesso à 
garagem dos veículos que tiverem o adesivo fixado 
no parabrisa. 
 
Palácio Domingos Martins, em 12 de abril de 2005. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor Geral da Secretaria 
 

PORTARIA N.º 84 
 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
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 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para o 
período de 01 a 30.07.2005, por imperiosa 
necessidade do serviço, as férias regulamentares, 
referentes ao exercício de 2005, do servidor 
CHARLES GRILO FULLER, matrícula n.º 
201624, titular do cargo efetivo de Assistente de 
Apoio Legislativo, código EASAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria n.º 476/04. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
12 de abril de 2005. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor Geral da Secretaria 
 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

2. CONTRATADO: JORGE LUIS RIBEIRO 
SAMORA 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 2º 
GRAU 
 

4. VIGÊNCIA: 01.04.2005 a 31.03.2006 
 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 192,00 (Cento e 
noventa reais). 
 

6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.3.90.39.00 

  
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 

11 de abril de 2005. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ALIANDRA ORLANDE 
VIEIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 3º 
GRAU 
 

4. VIGÊNCIA: 11.03.2005 a 10.03.2006 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 240,00 (duzentos e 
quarenta reais). 
 

6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

3.3.90.39.00 

 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de abril de 2005. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

CONTEMPLAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 Fica rescindido, a partir de 31.03.2005, de 
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do 
contrato de Contemplação Educacional, firmado entre 
a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
e a estagiária de 2º grau, MAYARA CASSIMIRO 
MOREIRA. 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
11 de abril de 2005. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 

ATOS DAS DIRETORIAS 
LEGISLATIVAS 

 
ERRATA 

 
  No Diário do Poder Legislativo de 12 de 
abril de 2005, à página 01, no artigo 1º, inciso I onde 
se lê: 

 
“(...) Beatriz Koheler Baptista (...)” 
 
Leia-se: 
 
“(...) Beatriz Koehler Baptista(...)” 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
13 de abril de 2005. 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor Legislativo – DLCPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

 



 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA GERAL 

 
DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

 
SECRETÁRIO GERAL DA MESA 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
 

PROCURADOR GERAL 
HÉLIO GUALBERTO VASCONCELLOS 

 
 
                             SUBDIRETOR GERAL                   ALTAMIRO ENÉSIO SCOPEL 
 

SUBPROCURADOR GERAL      JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
 

                       SEC. DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS  RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 
 
Assessoria Militar – ASASM     Guilherme Coelho da Rocha 
Diretor Legislativo – DLA         João dos Santos Pires Filho 

                                    Diretor Legislativo – DLAE       Luiz Alberto Daros 
Diretor Legislativo – DLMD      Ricardo Wagner Viana Pereira 
Diretor Legislativo – DLCPD    Jocymar Geraldo Lyra 
Diretor Legislativo – DLR          Paulo Marcos Lemos 
Diretor Legislativo – DLPL        Naciene Luzia Modenesi Vicente 
Diretor Legislativo – DLP          Pio Jorge Pedrini 
Diretor Legislativo – DLMAE   Eduardo Rios Santos 
Diretor Legislativo – DLDI       Arildo José Cassaro 
Diretor Legislativo – DLCPT    Marcelo Siano Lima 
Diretor Legislativo – DLTP       Simone Silvares Itala Rizk 
 

 
 

 
 




