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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA
SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17
DE OUTUBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS BRICE
BRAGATO, CABO ELSON, CARLOS
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO,
CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO VEREZA,
DELIO IGLESIAS, EUCLÉRIO SAMPAIO,
FÁTIMA COUZI, GEOVANI SILVA, GILSON
GOMES, HERALDO MUSSO, JANETE DE SÁ,
JOSÉ ESMERALDO, JURANDY LOUREIRO,
LUZIA TOLEDO, MARCELO SANTOS,
MARCOS GAZZANI, MARIAZINHA
VELLOZO LUCAS, REGINALDO ALMEIDA,
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA,
SÉRGIO BORGES, SUELI VIDIGAL E ZÉ
RAMOS. (24)

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

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

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

(O Sr. Deputado Reginaldo
Almeida  lê Salmo 37, 5)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Convido o Sr. 2º. Secretário a
proceder à leitura das Atas das sessões  anteriores.

(O Sr. 2º. Secretário procede à
leitura das Atas)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Aprovadas as Atas como lidas.
(Pausa)

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

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
OFÍCIO/GDRV – Nº 075/05

Vitória, 13 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Informo que este Deputado esteve ausente na
Sessão Ordinária do dia 11 de outubro de 2005, por
estar em reunião externa.

Atenciosamente,

ROBSON VAILLANT
Deputado Estadual

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

OFÍCIO/GDMVL Nº 115/05

Vitória, 13 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Vimos, através do presente, justificar a nossa
ausência na Sessão Ordinária do dia 11 de outubro de
2005, por motivo de saúde.

Atenciosamente,

MARIAZINHA VELLOZO LUCAS
Deputada Estadual – PSDB

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

OFÍCIO 442/05-GDLT.

Vitória, 11 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Vimos, através deste, justificar minha
ausência da Sessão Ordinária do dia 11/10/2005,
devido a compromissos em decorrência do nosso
mandato.

Atenciosamente,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual - PP

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia do ES
NESTA
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofícios nºs 75, 115 e 442/2005.
Justificadas as ausências. À Secretaria.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO Nº
217/GDL/ALES

Vitória, 04 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei Nº 8101,
sancionada em 03 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 276/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 04 de outubro de
2005.

Respeitosamente

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa - DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofício nº 217/2005 – Ciente.
Arquive-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO Nº
218/GDL/ALES

Vitória, 04 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei Nº 8102,
sancionada em 03 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 277/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 04 de outubro de
2005.

Respeitosamente

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa - DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofício nº 218/2005 – Ciente.
Arquive-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO Nº
219/GDL/ALES

Vitória, 04 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Presidente,

Solicito a Vossa Excelência para que seja
incluída, no expediente da próxima sessão e
registrada nos Anais desta Casa, a Lei Nº 8103,
sancionada em 03 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 275/2005, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
publicada no Diário Oficial do dia 04 de outubro de
2005.

Respeitosamente

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa - DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofício nº 219/2005 – Ciente.
Arquive-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO
GAB/SEDETUR/Nº 247/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

TURISMO

Vitória, 03 de outubro de 2005.

Exmo Sr. Deputado,

Vimos informar, conforme determina a Lei
8.666/93, que esta Secretaria celebrou Convênio de
Nº 42/2005, com a Prefeitura de Vargem Alta, sob o
processo Nº 31316557, cujo objeto é:

• Cooperação técnica e financeira para o
município de Vargem Alta, especialmente
no que concerne ao apoio para a realização
do 2º Encontro de Cavaleiros e Motoqueiros
do Sul do Estado (ES).
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Atenciosamente,

JULIO CESAR CARMO BUENO
Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico e Turismo

Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito
Santo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofício nº 247/2005 – Ciente. Às
Comissões de Finanças e Turismo.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM Nº
204/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 11 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Comunico a V.Exª que, amparado nos artigos
66, § 2º e 91, IV, da Constituição Estadual, decidi
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 217/2005,
de autoria da Deputada Janete de Sá, que depois de
aprovado nessa Casa de Leis foi transformado no
Autógrafo de Lei n° 147/2005, vindo para a
manifestação do Poder Executivo quanto à sanção ou
veto.

O teor do PL é “Institui o Dia Estadual do
Surdo”.

Em que pese a competência do Estado para
legislar sobre proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV da
CF/88) e do propósito louvável da criação desse tipo
de mobilização, o Autógrafo de Lei sob exame
padece do vício formal de inconstitucionalidade, por
invasão da competência privativa do Chefe do Poder
Executivo para legislar sobre matéria administrativa
segundo o artigo 61, § 1º, II, “e” da Carta Federal,
pois as regras básicas que disponham sobre matéria
tipicamente administrativa, isto é, de funcionamento
e organização da Administração Pública aplicam-se
aos Estados-membros, particularmente aquelas que
tratam da iniciativa privativa atribuída ao Executivo,
segundo reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal.

No que tange à imposição feita ao Poder
Executivo – de promover campanha de
conscientização sobre a surdez, através de seus
órgãos competentes – o Projeto de Lei cuida de
matéria tipicamente administrativa, impondo normas

sobre programas de governo a serem realizados pelos
diversos órgãos do Poder Executivo.

Como se trata de Projeto de iniciativa
parlamentar, constata-se a usurpação da competência
privativa do Chefe do Poder Executivo,
caracterizando, assim, a inconstitucionalidade formal
do mesmo.

Esclareça-se, por oportuno, que a
inconstitucionalidade alcança tão somente os artigos
2º e 3º do PL. Quanto ao Artigo 3º, por fazer menção
expressa à obrigação imposta pelo artigo 2º.

Com o vício formal denunciado, há que se
reconhecer, também, a violação ao princípio da
separação dos Poderes (CF, art. 2º).

O Projeto de Lei em exame, de iniciativa
parlamentar, impõe ao Poder Executivo, através de
seus órgãos, a realização anual de campanha de
conscientização sobre o problema da surdez. Institui,
portanto, regra de conduta que afeta diretamente
programa de governo, impondo inegável intromissão
do Poder Legislativo nas atividades administrativas
do Estado, ofendendo ostensivamente o princípio da
separação dos Poderes.

Do exposto, concluo pelo veto aos artigos 2º,
3º e 4º do Projeto de Lei nº 217/2005, sendo os dois
primeiros (2º e 3º) por inconstitucionalidade, e o
último (4º) considerá-lo contrário ao interesse
público, em razão dos vetos anteriores.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº  204/2005 – Ciente.
Publique-se. À Comissão de Justiça.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 205/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 11 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Submeto à apreciação dessa ilustre Casa
Legislativa, o incluso projeto de lei complementar
que tem por escopo reorganizar a estrutura
organizacional básica da Escola de Serviço Público
do Espírito Santo – ESESP.

A estrutura atual da ESESP não atende às
necessidades de funcionamento, pois não possui um
quadro próprio de servidores na quantidade
necessária. O órgão precisa de uma organização
adequada, com visão compartilhada, formulação e
implementação de idéias de todos os níveis.
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Vale ressaltar que as estruturas burocráticas
diferem das orgânicas, exatamente porque as
primeiras centralizam o poder no topo da
organização, enquanto as outras buscam, de forma
contínua, a redefinição de funções e de papéis,
buscando construir relações colaborativas.

Atualmente, a ESESP está com sua
capacidade limitada de atendimento à demanda
existente por não possuir quantitativo de pessoal
suficiente para fazer frente à necessidade de
capacitação e profissionalização dos quadros de
pessoal dos órgãos públicos.

Assim, deve-se considerar que programas,
projetos e ações inovadoras necessitam de uma
estrutura orgânica e de pessoal adequados à sua
implementação.

À nova estruturação da ESESP estão sendo
incorporados, a prestação de serviços de consultoria e
assessoramento aos órgãos públicos, posto que a
Escola tem sido demandada para a elaboração de suas
estruturas e processos de desenvolvimento de
recursos humanos. A execução de tais atividades, é
uma forma de aumentar a receita da ESESP. Sua
execução não conflita nem com as atividades da
SEGER nem com as da SEG.

Por isso, Senhor Presidente, encareço o
empenho de V. Exa. no sentido da aprovação deste
Projeto de Lei Complementar, pois assim, o fazendo
estará essa Casa contribuindo para o melhoramento
da atual estrutura arcaica da Escola de Serviço
Público.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
20/2005

Reorganiza a Estrutura
Organizacional Básica da Escola de
Serviço Público do Espírito Santo –
ESESP, e dá outras providências.

Art. 1º A Escola de Serviço Público do
Espírito Santo – ESESP, criada pela Lei nº 3.043, de
31 de dezembro de 1975, transformada em autarquia
pela Lei nº 4.912, de 10 de junho de 1994, com
personalidade jurídica de direito público interno,
autonomia administrativa e financeira, vinculada a
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
– SEGER, tem como finalidade a execução da
política de capacitação e o desenvolvimento dos
servidores públicos estaduais para o desempenho
gerencial de suas competências e habilidades
específicas e o seu desenvolvimento comportamental
visando a profissionalização do serviço público; a
execução e o controle da política de recrutamento e
seleção, bem como a prestação de serviços de

consultoria e assessoramento na área de
modernização e gestão pública.

Art. 2º A ESESP tem sede e foro nesta
cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo
e jurisdição em todo o território estadual, gozando no
que se refere aos seus bens, receitas e serviços das
regalias, privilégios, isenções e imunidades
conferidas à Fazenda Estadual.

Art. 3º Compete à ESESP:

I - implementar ações de apoio profissional e
gerencial para os servidores públicos desenvolvendo
suas potencialidades, competências e criatividade;

II – apoiar o desenvolvimento do estado,
como imperativo da profissionalização do serviço
público de acordo com a política de recursos
humanos da SEGER;

III - planejar, acompanhar, avaliar, controlar
e executar a política de recrutamento, seleção,
formação, capacitação, treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos, para a
administração pública estadual ou para outros órgãos
e entidade quando solicitado;

IV – promover a integração dos órgãos de
recrutamento, seleção e de capacitação e
desenvolvimento da administração pública estadual;

V – realizar, mediante convênios ou
contratos com órgãos federais, universidades,
prefeituras e outras entidades públicas e privadas,
programas, projetos e demais eventos referentes à
recrutamento e seleção, formação, capacitação,
treinamento, desenvolvimento de pessoal e
modernização institucional;

VI – capacitar lideranças para administrar,
maximizar, medir e monitorar permanentemente o
processo de desenvolvimento de talentos humanos;

VII - estabelecer parcerias com entidades
afins, nacionais e estrangeiras, com o objetivo de
promover o intercâmbio técnico, político e
institucional nas áreas de atuação;

VIII - promover o desenvolvimento do
potencial humano como agente facilitador na eficácia
organizacional;

IX - avaliar permanentemente as ações
desenvolvidas em sua área de atuação, centradas em
coerência, ajuste ou adaptabilidade, para atingir os
resultados esperados;

X - contribuir para a automotivação dos
servidores públicos buscando estimular suas
múltiplas inteligências, mediante oferta de cursos,
programas e projetos;

XI - prestar, mediante contrato ou convênio,
assessoramento, consultoria e outros serviços
compatíveis com sua finalidade a órgãos e entidades
da administração pública direta ou indireta, de
qualquer esfera de governo, bem como a entidades
privadas;
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XII - promover ações, programas e projetos
que visem a qualificação dos servidores públicos e a
conseqüente melhoria da qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos.

Parágrafo único. Para a consecução de sua
finalidade poderá a ESESP celebrar convênios,
contratos e ajustes com instituições públicas e
privadas, observada a legislação aplicável em vigor.

Art. 4º A Estrutura Organizacional básica da
ESESP é a seguinte:

I - Nível de Direção Superior
a) o Conselho de Administração
b) a posição do Diretor presidente

II – Nível de Assessoramento
a) Assessoria Especial

III – Nível de Gerência
a) Diretoria Técnica
b) Diretoria Administrativa e Financeira

IV – Nível de Execução Programática
a) Gerência de Desenvolvimento de

Talentos Humanos
b) Gerência de Recrutamento e Seleção
c) Gerência Administrativa e Financeira
c.1) Subgerência de Orçamento
c.2) Subgerência de Finanças

Parágrafo único. A representação gráfica da
estrutura organizacional básica da ESESP é a
constante do Anexo I, que integra esta Lei
Complementar.

Art. 5º O Conselho de Administração, órgão
colegiado de Direção Superior, tem como
responsabilidade deliberar, aprovar ou recomendar o
planejamento global das atividades, a programação
anual e o orçamento, bem como as normas e
procedimentos administrativos da autarquia.

Art. 6º O Conselho de Administração tem a
seguinte composição:

I - o Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos, seu presidente e membro nato;

II - o Diretor Presidente da Escola de Serviço
Público do Espírito Santo, membro nato;

III – um representante da Secretaria de
Estado do Governo;

IV - um representante da Secretaria de
Estado de Economia e Planejamento;

V – um representante da Secretaria de Estado
da Educação;

VI - um representante dos servidores efetivos
que atuam na ESESP, que será escolhido por meio de
Assembléia Interna.

§ 1º As normas internas de funcionamento do
Conselho serão estabelecidas em seu regimento
Interno, observado o disposto nesta Lei
Complementar.

§ 2º Para cada membro do Conselho
corresponde um suplente que o substituirá em seus
impedimentos.

§ 3º Os membros do Conselho de
Administração a que se refere o caput deste artigo
serão designados por ato do Governador do Estado,
para um mandato de 02 anos, permitida uma única
recondução por igual período.

§ 4º O Presidente do Conselho tem direito,
além do voto comum, ao de qualidade, e será
substituído pelo Subsecretário de Estado de Recursos
Humanos em seus impedimentos;

§ 5º O Conselho reunir-se-á ordinariamente
uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou pela
maioria de seus membros.

§ 6º A função de Conselheiro é considerada
de relevante interesse público, não lhe cabendo
qualquer remuneração, exceto quando em viagem de
caráter técnico, deliberado pela maioria dos seus
membros, para a realização de levantamentos,
estudos e pesquisas para subsidiar decisões ou votos,
quando terão custeadas as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação.

Art. 7º Ao Diretor Presidente da ESESP
compete:

I - exercer a direção superior da Escola,
praticando atos de gestão necessários ao seu
funcionamento;

II – representar a Escola ativa ou
passivamente, judicial ou extrajudicialmente;

III - celebrar contratos, convênios, acordos e
ajustes com instituições públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras;

IV - convocar e presidir as reuniões de
Direção Superior da Escola;

V - autorizar despesas;
VI - expedir diretrizes, instrução de serviço e

normas;
VII – delegar competência quando

necessário à dinamização das atividades da Escola;
VIII – encaminhar ao Tribunal de Contas do

Estado e a outras instituições competentes a
prestação de contas anual da escola;

IX - prestar ao Conselho de Administração as
informações que lhe forem solicitadas ou as quais
julgar convenientes;

X - submeter anualmente ao Conselho de
Administração em tempo hábil:
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a) o plano anual de trabalho da Escola;
b) a proposta orçamentária anual;
c) as demonstrações financeiras;
d) o relatório anual de atividades;
e) a prestação anual de contas;
f) a necessidade de alienação e oneração de

bens da ESESP; e
g) exercer outras atividades correlatas.

Art. 8º À Diretoria Técnica compete a
definição das diretrizes, o planejamento e o controle
das atividades relativas à programação da ESESP,
compreendendo a execução de cursos, seminários,
palestras e debates; a promoção e análise dos
diagnósticos das necessidades de recrutamento e
seleção; a formação, capacitação e desenvolvimento
de talentos humanos; a elaboração de programas e
projetos de consultoria e assessoramento para a
modernização e melhoria da gestão; outras atividades
correlatas.

Art. 9º À Diretoria Administrativa e
Financeira compete a definição das diretrizes, o
planejamento, a coordenação e o controle das
atividades relativas a recursos humanos,
administração geral, informática, orçamento,
contabilidade e finanças; outras atividades correlatas.

Art. 10. À Assessoria Especial compete o
assessoramento ao Diretor Presidente e demais
unidades da instituição; a análise e emissão de
pareceres nos processos submetidos à sua apreciação
em suas áreas de atuação; a realização de
levantamentos e diagnósticos; a elaboração dos
projetos de capacidade jurídica, técnica, econômica e
financeira; outras atividades correlatas.

Art. 11. À Gerência de Desenvolvimento de
Talentos Humanos compete a formação e
qualificação de recursos humanos visando o
fortalecimento da capacidade gerencial e de
formulação de políticas públicas; o planejamento e
execução de cursos abertos e personalizados, eventos
e projetos voltados para o desenvolvimento dos
servidores públicos; a articulação com órgãos e
entidades para o cumprimento dos seus objetivos e
finalidades; a execução da Política de parcerias com
as instituições públicas e privadas, realizando os
contatos necessários para fornecimento de apoio
técnico e institucional; a realização do levantamento
das necessidades de treinamento junto aos órgãos
públicos; a divulgação da programação da ESESP
para os órgãos públicos e comunidade em geral; a
avaliação dos resultados dos cursos, programas e
projetos implantados; outras atividades correlatas.

Art. 12. À Gerência de Recrutamento e
Seleção compete o planejamento, a coordenação e a

execução das atividades de recrutamento e seleção,
por meio de concursos públicos e outros processos
seletivos para a Administração pública estadual e
outras entidades quando conveniadas e/ou
contratadas; outras atividades correlatas.

Art. 13. À Gerência Administrativa e
Financeira compete a coordenação das atividades de
planejamento, orçamento, finanças e contábil do
órgão; a coordenação das atividades de
administração, patrimônio, recursos humanos,
informática e apoio logístico da autarquia, outras
atividades correlatas.

Art. 14. À Subgerência de Orçamento
compete a coordenação e execução das atividades de
planejamento e orçamento do órgão, nos termos de
legislação vigente; outras atividades correlatas.

Art. 15. À Subgerência de Finanças compete
a coordenação e execução das atividades financeiras
e contábeis do órgão, nos termos da legislação
vigente; outras atividades correlatas.

Art. 16. A tabela salarial dos cargos de
provimento em Comissão da ESESP, é a constantes
do Anexo II, que integra a presente lei complementar.

Art. 17. Ficam extintos os Cargos de
provimento em Comissão constantes do Anexo III,
que integra a presente lei complementar.

Art. 18. Ficam criados os cargos de
provimento em comissão com suas nomenclaturas,
referências, quantitativos e valores, para atender às
necessidades de funcionamento da ESESP,
constantes do Anexo IV, que integra esta lei
complementar.

Art. 19. Ficam mantidos os cargos de
provimento em comissão com suas nomenclaturas,
referências, quantitativos e valores, para atender as
necessidades de funcionamento da ESESP,
constantes do Anexo V, que integra esta lei
complementar.

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar a presente lei complementar no prazo
de até 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos adicionais necessários ao
cumprimento desta lei complementar.

Art. 22. Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I – a que se refere o Parágrafo Único do Art. 4

ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO – ESESP SEGER
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ANEXO II
Tabela Salarial dos Cargos Comissionados
(a que se refere o art. 16)

Referência: Valor R$
ESP - 01 3.900,00
ESP – 02 3.120,00
ESP – 03 2.340,00
ESP – 04 1.560,00
ESP – 05 902,04
ESP – 06 533,15
ESP – 07 409,31
ESP - 08 314,15

ANEXO III
Cargos Comissionados a serem extintos
(a que se refere o art. 17)

Nomenclatura Ref. Quant. Vencimento
Unitário Valor Total

Assessor Adjunto QC-01 01 1.173,18 1.173,18
Coordenador QC-02 05 902,04 4.510,20
Total 06 5.683,38

ANEXO IV
Cargos Comissionados Criados
(a que se refere o art. 18)

Nomenclatura Ref. Quant. Venciment
o Unitário Valor Total

Diretor Administrativo e
Financeiro

ESP-02 01 3.120,00 3.120,00

Gerente ESP-03 03 2.340,00 7.020,00
Assessor Jurídico ESP-03 01 2.340,00 2.340,00
Assessor Técnico ESP-05 02 902,04 1.804,08
Subgerente ESP-05 02 902,04 1.804,08
Assistente de Gabinete ESP-06 01 533,15 533,15
Motorista de Gabinete ESP-06 01 533,15 533,15
Total 11 17.154,46

ANEXO V
Cargos Comissionados Mantidos
(a que se refere o art. 19)

Nomenclatura Ref. Quant. Valor Valor Total
Diretor Presidente ESP-01 01 3.900,00 3.900,00
Diretor Técnico ESP-02 01 3.120,00 3.120,00
Assessor Técnico ESP-05 07 902,04 6.314,28
Agente de Serviço I ESP-07 02 409,31 818,62
Agente de Serviço II ESP-08 02 314,15 628,30
Total 13 14.781,20

DIRETOR PRESIDENTE

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA
ESPECIAL

DIRETORIA TÉCNICA
DIRETORIA

ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

GERÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO

DE TALENTOS
HUMANOS

GERÊNCIA DE
RECRUTAMENTO E

SELEÇÃO

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA

SUBGERÊNCIA DE
ORÇAMENTO

SUBGERÊNCIA DE
FINANÇAS



6407 – Diário do Poder Legislativo                                                                       Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Reorganiza a estrutura
organizacional básica da Escola de
Serviço Público do Espírito Santo –
ESESP.

Em atendimento à lei complementar nº
101/2000, declaro que o aumento da despesa tem
adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Vitória, 02 de agosto de 2005.

DANGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS
DIRETORA DA ESCOLA DE SERVIÇO

PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL DA ESESP

Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2005 2006 2007
CRIAÇÃO DE CARGOS
COMISSIONADOS

(-) EXTINÇÃO CARGOS DE
COMISSIONADOS

17.154

5.638

57.124

18.775

247.539

81.356

247.539

81.356

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
FINANCEIRO 11.516 38.350 166.183 166.183

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

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 31,06% relativo
ao período compreendido entre Maio de 2004 até
Abril/2005, conforme publicado em 30 de Maio de
2005 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 10 de junho de 2005.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

Contadora CRC ES nº 008066/0-9
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda
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
MAIO/2004 A ABRIL/2005

LRF. Art. 55. Inciso I, alínea “a” – Anexo I               R$ Milhares
DESPESA

LÍQUIDADADESPESA COM PESSOAL
MAI/04 A ABR/05

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 1.397.051
Pessoal Ativo 1.420.236
Pessoal Inativo e Pensionistas 745.174
Pessoal das Empresas Estatais Dependentes 3.715
(-) Despesas não Computadas (art.19.§ 1º da LRF) 772.074

Indenizações por Demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária 58
Decorrentes de Decisão Judicial 3.185
Despesa de Exercícios Anteriores 48.092
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 717.949
Contribuições para Despesa com Pessoal das
Empresas Estatais Dependentes 2.790

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO (art.18 § 1º da LRF) (II) 16.004
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ -

Contribuições Patronais -
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS
DE APURAÇÃO DO LIMITE -TDP(IV) = (I+II+III) 1.413.055
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 4.548.735
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a
RCL (VI)= [(IV/V* 100)] 31.06%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) –
49,00% 2.228.880
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) –
46,55% 2.117,436
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à
contribuição patronal.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 – O valor apurado de R$ 48.091.529,98, 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$ 1.981.781,25,
registrado na Contabilidade, na conta contábil
“Receitas a Classificar”, tendo em vista a não
identificação de sua natureza, até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/0-9

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

WELINGTON COIMBRA
Governador do Estado em Exercício
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2005

DISCRIMINAÇÃO jan/05 fev/05 Mar/05 Abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 TOTAL
RECEITAS CORRENTES 533.652.911 579.733.842 673.051.375 630.777.123 627.103.331 611.598.991 612.185.416 4.268.102.989
RECEITA TRIBUTÁRIA 381.497.122 402.382.411 430.451.549 429.748.318 402.900.193 417.968.929 406.818.212 2.871.766.734

IRRF 2.898.944 14.129.519 20.897.556 13.793.357 12.583.304 14.574.306 11.311.586 90.188.571
IPVA 5.833.915 32.970.350 46.462.787 17.630.884 6.997.926 4.796.704 3.918.145 118.610.712
ITCD 292.856 339.409 432.278 424.094 591.459 337.794 432.558 2.850.448
ICMS 362.873.828 343.989.794 350.243.346 388.841.981 373.682.756 385.111.948 377.005.044 2.581.748.696
TAXAS 9.597.578 10.953.339 12.415.582 9.058.002 9.044.749 13.148.178 14.150.879 78.368.307

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.721.105 44.696.218 66.778.951 63.060.710 65.502.912 53.020.355 57.085.436 361.865.686
RECEITA PATRIMONIAL 8.580.838 5.307.431 14.894.836 11.594.864 13.968.413 15.993.151 15.686.944 86.026.477
RECEITA AGROPECUÁRIA 21.641 12.111 21.718 18.181 23.119 80.243 30.272 207.285
RECEITA INDUSTRIAL 551.606 463.204 817.208 834.299 953.647 771.186 929.199 5.320.349
RECEITA DE SERVIÇOS 20.400.258 18.713.773 19.396.685 17.318.323 16.009.225 21.226.814 17.440.508 130.505.585
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 77.748.328 63.704.953 61.307.840 71.563.642 75.601.027 65.221.086 63.248.027 478.394.903
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.132.014 44.453.741 79.382.588 36.638.786 52.144.794 37.317.228 50.946.819 334.015.970
RECEITAS DE CAPITAL 13.017.072 54.177.133 15.284.772 18.204.434 9.289.252 10.968.836 13.577.881 134.519.380
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0 5.580.800 0 330.000 0 5.910.800
ALIENAÇÃO DE BENS 126.975 41.936.042 171.830 119.013 134.074 153.273 98.355 42.739.563
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 6.162 4.232 6.994 6.507 5.240 6.092 4.439 39.667
TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL 12.883.935 12.236.859 15.105.947 12.498.113 9.149.938 10.479.471 13.475.086 85.829.349
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (37.720.281) (37.456.750) (37.021.950) (40.364.946) (41.430.427) (40.203.568) (39.246.640) (273.444.562)
TOTAL 508.949.703 596.454.225 651.314.197 608.616.611 594.962.155 582.364.259 586.516.657 4.129.177.807

Nota: O valor demonstrado acima de DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE refere-se ao montante transferido para o FUNDEF, ou seja, 15% da receita de impostos que são
destinados ao referido fundo.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 205/2005 – Publique-
se, após o cumprimento do artigo 110, do Regimento
Interno. Às Comissões de Justiça, Cidadania e de
Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
N° 206/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 11 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Encaminho à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar
objetivando reorganizar a estrutura básica da
Superintendência Estadual de Comunicação Social –
SECOM, ao tempo em que proponho a criação de
cargos para o Órgão, bem como para a Autarquia que
lhe é vinculada – Rádio e Televisão Espírito Santo –
RTV/ES.

Sabem os nobres Deputados que a SECOM é
o órgão do governo responsável por sua
comunicação. É, portanto, o ente que promove o
diálogo entre o Governo e a Sociedade.

Com foco nessa responsabilidade,
recentemente foi elaborado um Plano de
Comunicação e Marketing definindo as premissas de

trabalho do órgão, estabelecendo um planejamento de
atuação, integrando a comunicação das diversas
Secretarias do Estado e demais órgãos do Governo.

Assim, as novas demandas de comunicação
se somam aos novos projetos do Governo e à
necessidade de se trabalhar com novas mídias, entre
elas, a do Governo Eletrônico – o e-gov.

Está em vias de construção um novo site para
o Governo do Estado, onde o cidadão terá prioridade
de atendimento quer seja na prestação de informação
ou de serviços. É a gestão estratégica da tecnologia
de informação em favor do cidadão.

Essas mudanças, que são positivas, refletem
o avanço do Estado, mas a SECOM encontra-se
desprovida de uma razoável estrutura, assim como de
profissionais capacitados para a implementação desse
novo momento da comunicação.

Por isso estou encaminhando a essa ilustre
Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar que vai
dar condições à SECOM de promover o atendimento
desejado às exigências desse novo tempo.

Aguardando a acolhida de V.Exa. e dos
ilustres pares para aprovação da proposição em
apreço, subscrevo.

Atenciosamente,

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 21/2005

Reorganiza a estrutura
organizacional básica da
Superintendência Estadual de
Comunicação Social – SECOM,
cria cargos de provimento em
comissão na autarquia vinculada
Rádio e Televisão Espírito Santo
– RTV/ES e dá outras
providências.

Art. 1° A Superintendência Estadual de
Comunicação Social – SECOM, órgão integrante
da estrutura organizacional da Governadoria do
Estado, diretamente subordinada ao Governador
do Estado, criada pela Lei Complementar n° 11
de 17 de maio de 1991, tem como âmbito de
ação o planejamento e a coordenação da política
de informação, divulgação e publicidade do
Poder Executivo Estadual, competindo-lhe
especificamente:

I - a articulação com os órgãos de
divulgação e de promoção de eventos, em nível
local, nacional e internacional, visando divulgar
as potencialidades do estado;

II – a coordenação das relações do
Governo com os meios de comunicação;

III – o assessoramento ao Governador e
aos Secretários de Estado em suas relações com
a imprensa, em nível estadual e nacional;

IV – a promoção da divulgação das
ações, planos e programas governamentais;

V – a promoção da circulação de
informações do Governo do Estado junto aos
municípios, com o objetivo de receber propostas
e sugestões para o aprimoramento das ações do
governo;

VI – a promoção, o controle, a orientação
e o acompanhamento das atividades de operação
de rádio e televisão educativa e cultural.

Art. 2° A estrutura organizacional básica
da Superintendência Estadual de Comunicação
Social – SECOM, é a seguinte:

I – Nível de direção superior:
a) a posição do Superintendente de

Comunicação Social

II – Nível de assessoramento:
a) Assessoria Especial

III – Nível de Gerencia:
a) a Superintendência Adjunta de

Comunicação Social
b) a Superintendência Administrativa

IV – Nível de execução programática:
a) Gerência de Marketing
b) Gerência de Imprensa
c) Gerência Administrativa e Financeira
d) Gerência de Mídia Eletrônica

V – Entidade Vinculada:
a) Rádio e Televisão Espírito Santo –

RTV/ES

Art. 3º A representação gráfica da
estrutura organizacional básica da SECOM é a
constante do Anexo I que integra esta lei
complementar.

Art. 4º O Superintendente de
Comunicação Social tem status, deveres e
prerrogativas de Secretário de Estado.

Parágrafo único. As atribuições do
Superintendente de Comunicação Social são as
contidas nos artigos 43 e 46, da lei nº 3.043, de
31 de dezembro de 1975.

Art. 5º À Assessoria Especial compete
desempenhar as atividades relativas ao
desenvolvimento de estudos e de projetos
relacionados com a natureza da SECOM, tais
como: a promoção de eventos; a centralização e
controle de verbas publicitárias; a produção de
matérias institucionais para divulgação; a
preparação de pareceres interpretativos da
legislação aplicável; o assessoramento ao
Superintendente de Comunicação Social,
Superintendente Adjunto de Comunicação e
Superintendente Administrativo, especialmente
no que se refere às relações da SECOM com as
Secretarias de Estado e órgãos direta ou
indiretamente a ela vinculados; outras atividades
correlatas.
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Art. 6º À Superintendência Adjunta de
Comunicação Social compete desempenhar as
atividades relativas à elaboração da política de
comunicação social do Estado, incluindo a
promoção da divulgação das ações, planos e
programas governamentais; a análise do material
informativo sobre essas ações, planos e
programas para os veículos de comunicação do
Estado e fora dele; a gestão das campanhas
publicitárias e promocionais assinadas pela
Administração Direta e Indireta; a promoção da
articulação com as assessorias de imprensa dos
órgãos e Secretarias de Estado; a supervisão da
formação de bancos de dados com o arquivo
impresso e eletrônico de noticiário sobre o
Governo do Estado; outras atividades correlatas.

Art. 7º À Superintendência
Administrativa compete desempenhar as
atividades relativas à prestação de serviços de
apoio Técnico Administrativo Financeiro; a
promoção da administração geral do órgão e a
assistência ao Superintendente de Comunicação
Social no desempenho de suas atribuições; a
coordenação da elaboração de relatórios e outros
documentos para fim de avaliação da ação
programática; a promoção da autorização das
despesas com diárias e transporte e outras de
cunho puramente administrativas; a preparação e
divulgação interna, após aprovação do
Superintendente de Comunicação Social, dos
documentos e informações referentes às
atividades da SECOM; a supervisão do
gerenciamento dos recursos humanos e demais
áreas da administração geral; outras atividades
correlatas.

Art. 8º À Gerência Administrativa e
Financeira compete desempenhar as atividades
relativas a recursos humanos, orçamentos,
finanças e patrimônio, assim como as demais
áreas da administração geral; ao monitoramento
dos contratos e outros termos de ajuste firmados
pela SECOM; outras atividades correlatas.

Art. 9º À Gerência de Marketing
compete desempenhar as atividades relativas à
coordenação das estratégias de publicação oficial
relacionadas aos veículos de comunicação; ao
acompanhamento da aplicação das verbas
destinadas à publicidade previstas no orçamento,
acompanhando, junto às agências de publicidade
e aos veículos, todo o processo de campanhas
publicitárias até sua veiculação; outras atividades
correlatas.

Art. 10. À Gerência de Imprensa
compete desempenhar as atividades relativas à
coordenação da rede de comunicação de notícias,
o atendimento às demandas da imprensa local e
nacional e a inclusão de informação jornalística
no site do Governo do Estado; outras atividades
correlatas.

Art. 11. À Gerência de Mídia Eletrônica
compete desempenhar as atividades relativas à
coordenação da produção de conteúdo a ser
veiculado nos canais eletrônicos (Rádio, TV e
Internet) do Governo do Estado; outras
atividades correlatas.

Art. 12. Fica mantido o cargo de
Superintendente de Comunicação Social, sem
referência.

Art. 13. Ficam criados e incluídos no
quadro do serviço civil do Poder Executivo
Estadual os cargos de provimento em comissão,
com suas nomenclaturas, referências,
quantitativos e valores, para atender as
necessidades de funcionamento da SECOM,
constantes do anexo II, que integra a presente lei
complementar.

Art. 14. Ficam criados e incluídos no
quadro do serviço civil do Poder Executivo
Estadual, os cargos de provimento em comissão,
com suas nomenclaturas, referências,
quantitativos e valores, para atender as
necessidades de funcionamento da RTV – ES,
constantes do anexo III, que integra a presente
lei complementar.

Art. 15. Fica extinto 01 (um) cargo de
provimento em comissão de Chefe de Grupo
Administrativo e Financeiro, ref. QC-01, da
Superintendência Estadual de Comunicação
Social – SECOM.

Art. 16. Ficam mantidos os cargos de
provimento em comissão da SECOM, constantes
no anexo IV, que integra a presente lei
complementar.

Art. 17. Dois cargos comissionados de
Coordenador A, ref. QC – 02, integrantes da
estrutura organizacional básica da SECOM,
ficam transformados em 02 (dois) cargos
comissionados de Assessor Técnico, ref. QC –
02.
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Art. 18. Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir os créditos adicionais
necessários ao cumprimento desta lei
complementar.

Art. 19. Fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar a presente lei

complementar no prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 20. Esta lei complementar entra em
vigor na data da sua publicação.
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ANEXO II
Cargos comissionados criados, a que se refere o
art. 13.

NOMENCLATURA REF. QUANT. VALOR VALOR
TOTAL

Gerente QCE-03 04 3.120,00 12.480,00
Assessor Especial nível I QCE-04 04 2.340,00 9.360,00
Assessor Especial nível II QCE-05 02 1.560,00 3.120,00
Motorista de Gabinete IV QC-04 02 533,15 1.066,30
Total 12 26.026,30

ANEXO III
Cargos comissionados criados, a que se refere o
artigo 14.

NOMENCLATURA REF. QUANT. VALOR VALOR
TOTAL

Assistente Técnico RTV-07 05 780,00 3.900,00
TOTAL 05 3.900,00

ANEXO IV
Cargos comissionados mantidos, a que se refere o
art. 16.

NOMENCLATURA REF. QUANT. VALOR VALOR
TOTAL

Superintendente Adjunto
de Comunicação

QCE-01 01 4.680,00 4.680,00

Superintendente
Administrativo

QCE-01 01 4.680,00 4.680,00

Assessor Técnico QC-02 03 902,04 2.706,12
Motorista de Gabinete II QC-07 01 241,16 241,16
Secretária Sênior QC-04 01 533,15 533,15
Total 07 12.841,43

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

DECLARAÇAO DO ORDENADOR DE
DESPESAS

PROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL
DA SECOM E RTV

Em atendimento à Lei Complementar n° 101/2000,
declaro que o aumento da despesa, conforme
estimativa anexa, tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias.

Em, 10 de outubro de 2005.

Fernando Schneider Kunsch
Superintendente Estadual de Comunicação Social

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO

ORGANIZACIONAL DA SECOM E RTV

                                                                                                   Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2005 2006 2007

CRIAÇÃO DE CARGOS
COMISSIONADOS 29.926 99.654 431.832 431.832

(-) EXTINÇÃO CARGOS DE
COMISSIONADOS 1.173 3.906 16.926 16.926

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
FINANCEIRO 28.753 95.747 414.906 414.906

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

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 n.° 101 – Lei de Responsabilidade
Fiscal de 04.05.2000, no tocante à despesa total com
pessoal apurou-se um percentual de 31,06% relativo
ao período compreendido entre Maio de 2004 até
Abril/2005, conforme publicado em 30 de Maio de
2005 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 10 de Junho de 2005.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

Contadora CRC ES nº 008066/0-9
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda
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
MAIO/2004 A ABRIL DE 2005

LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a” – Anexo I                                         R$ Milhares

DESPESA LIQUIDADA
DESPESA COM PESSOAL

MAI/04 A ABR/05

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 1.397.051
Pessoal ativo 1.420.236
Pessoal Inativo e Pensionistas 745.174
Pessoal das Empresas Estatais Dependentes 3.715
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da
LRF) 772.074

Indenizações por Demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária 58
Decorrentes de Decisão Judicial 3.185
Despesa de Exercícios Anteriores 48.092
Inativos e Pensionistas com recursos
vinculados 717.949
Contribuições para Despesa com Pessoal das
Empresas Estatais Dependentes 2.790

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) 16.004
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REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) 1 -

Contribuições Patronais -
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (IV) =
(I+II+III) 1.413.055
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) 4.548.735
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP
sobre a RCL (VI) = [(IV/V)*100)] 31,06%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da
LRF) – 49,00% 2.228.880
LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 da LRF)
– 46,55% 2.117.436
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ
1 Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à
contribuição patronal.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 – O valor apurado de R$ 48.091.529,98, 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$ 1.981.781,25,
registrado na contabilidade, na conta contábil
“Receitas a Classificar”, tendo em vista a não
identificação de sua natureza, até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/0-9

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

WELINGTON COIMBRA
Governador do Estado em Exercício

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2005

DISCRIMINAÇÃO jan/05 Fev/05 mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 TOTAL
RECEITAS CORRENTES 533.652.911 579.733.842 673.051.375 630.777.123 627.103.331 611.598.991 612.185.416 4.268.102.989

RECEITA TRIBUTÁRIA 381.497.122 402.382.411 430.451.549 429.748.318 402.900.193 417.968.929 406.818.212 2.871.766.734
IRRF 2.898.944 14.129.519 20.897.556 13.793.357 12.583.304 14.574.306 11.311.586 90.188.571
IPVA 5.833.915 32.970.350 46.462.787 17.630.884 6.997.926 4.796.704 3.918.145 118.610.712
ITCD 292.856 339.409 432.278 424.094 591.459 337.794 432.558 2.850.448
ICMS 362.873.828 343.989.794 350.243.346 388.841.981 373.682.756 385.111.948 377.005.044 2.581.748.696
TAXAS 9.597.578 10.953.339 12.415.582 9.058.002 9.044.749 13.148.178 14.150.879 78.368.307

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.721.105 44.696.218 66.778.951 63.060.710 65.502.912 53.020.355 57.085.436 361.865.686
RECEITA PATRIMONIAL 8.580.838 5.307.431 14.894.836 11.594.864 13.968.413 15.993.151 15.686.944 86.026.477
RECEITA AGROPECUÁRIA 21.641 12.111 21.718 18.181 23.119 80.243 30.272 207.285
RECEITA INDUSTRIAL 551.606 463.204 817.208 834.299 953.647 771.186 929.199 5.320.349
RECEITA DE SERVIÇOS 20.400.258 18.713.773 19.396.685 17.318.323 16.009.225 21.226.814 17.440.508 130.505.585
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 77.748.328 63.704.953 61.307.840 71.563.642 75.601.027 65.221.086 63.248.027 478.394.903
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.132.014 44.453.741 79.382.588 36.638.786 52.144.794 37.317.228 50.946.819 334.015.970

RECEITAS DE CAPITAL 13.017.072 54.177.133 15.284.772 18.204.434 9.289.252 10.968.836 13.577.881 134.519.380
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0 5.580.800 0 330.000 0 5.910.800
ALIENAÇÃO DE BENS 126.975 41.936.042 171.830 119.013 134.074 153.273 98.355 42.739.563
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 6.162 4.232 6.994 6.507 5.240 6.092 4.439 39.667
TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS RECEITAS
DE CAPITAL 12.883.935 12.236.859 15.105.947 12.498.113 9.149.938 10.479.471 13.475.086 85.829.349

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (37.720.281) (37.456.750) (37.021.950) (40.364.946) (41.430.427) (40.203.568) 39.246.640) (273.444.562)
TOTAL 508.949.703 596.454.225 651.314.197 608.616.611 594.962.155 582.364.259 586.516.657 4.129.177.807

Nota: O valor demonstrado acima de DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE refere-se ao montante transferido para o FUNDEF, ou seja, 15% da receita de impostos que são
destinados ao referido fundo.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 206/2005 - Publique-
se, após o cumprimento do artigo 110, do Regimento
Interno. Às Comissões de Justiça, Cidadania e
Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 207/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 11 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Comunico a V. Exa. que, amparado nos
artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual,
decidi vetar totalmente o Projeto de Lei
Complementar nº 01/2005, de autoria do Tribunal
de Justiça, cujo objetivo é “acrescentar o § 3º ao
artigo 5º da Lei Complementar nº 234, de 18/04/2002
– Código de Organização Judiciária, dispensando
requisitos para a criação de novas comarcas, na
forma que menciona”.

O PL, depois de aprovado nessa Casa veio-
me na forma do Autógrafo de Lei Complementar sob
nº 14/2005, para a manifestação deste Executivo
quanto à sanção ou veto, na forma prevista no artigo
66 da Constituição Estadual.
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O veto que ora aponho é em razão de
considerá-lo contrário ao interesse público, posto que
a boa técnica legislativa, inclusive distoa do conteúdo
do “caput” do artigo onde se quer incluir o § 3º
proposto.

Assim sendo, decido pelo veto total ao
Projeto de Lei em apareço.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 207/2005 – Ciente.
Publique-se. À Comissão de Justiça.

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – Sr. Secretário,  pela ordem! Gostaríamos
que  V.Exa. lesse o Expediente  até o fim. Porque
V.Exa. lê: o Governador  encaminha e tal... mas não
diz qual é o motivo. Obrigada!

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 208/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 13 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

No dia 09 de julho de 2004 foi editada a Lei
Complementar nº 293 que alterou a redação do art.
52 da LC nº 88/96 e fixou os subsídios dos cargos de
1ª Categoria, 2ª Categoria, 3ª Categoria e de
Categoria Especial da Carreira de Procurador do
Estado, na forma prevista no artigo 135 da
Constituição Federal de 1988 com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.6.1998.

Ocorre, no entanto, que o art. 5º da LC nº
88/96 (Lei Orgânica da PGE/ES) continuou prevendo
que os vencimentos do Procurador Geral do Estado
seriam equivalentes àqueles relativos aos Secretários
de Estado.

A manutenção do referido dispositivo legal
gerou uma enorme discrepância entre os vencimentos
do Procurador Geral do Estado e dos demais
Procuradores que compõe a carreira, permitindo que
o Procurador de Estado de Categoria Especial ganhe
vencimentos superiores ao daquele que, nos moldes
do art. 6º, inc. II da LC nº 88/96, exerce a direção

superior do órgão, coordena as suas atividades e
orienta a sua atuação.

Para corrigir a distorção criada no âmbito da
carreira da Procuradoria Geral do Estado o presente
Projeto de Lei é apresentado à apreciação dessa Casa
Legislativa.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
22/2005

Dá nova redação ao art. 5º
da Lei Complementar nº
88/96 e dá outras
providências.

Art. 1º O artigo 5º da Lei Complementar nº
88 de 27 de dezembro de 1996, passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 5º - O Procurador
Geral do Estado será
nomeado, preferencialmente,
dentre os membros da
categoria, sendo-lhe
assegurado as mesmas
garantias e prerrogativas de
Secretário de Estado”.

Art. 2º Os vencimentos do Procurador Geral
do Estado serão equivalentes ao subsídios atribuído
ao Procurador do Estado de Categoria Especial.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei Complementar correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, que serão
suplementadas, se necessário.

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE
DESPESAS

PROJETO DE LEI QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº

88/96

Em atendimento à Lei Complementar nº
101/2000, declaro que o aumento da despesa,
conforme estimativa anexa, tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária
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anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.

Em, 10 de outubro de 2005.

CRISTIANE MENDONÇA
Procuradora Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PROJETO DE LEI QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
88/96

                                                                                                      Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2005 2006 2007

ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS
DO PROCURADOR GERAL DO
ESTADO 5.250 17.483 75.758 75.758
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
FINANCEIRO 5.250 17.483 75.758 75.758

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

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 31,06% relativo
ao período compreendido entre Maio de 2004 até
Abril/2005, conforme publicado em 30 de Maio de
2005 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 10 de junho de 2005.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

Contadora CRC ES nº 008066/0-9
JOSÉ TEOFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda
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

MAIO/2004 A ABRIL/2005

LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”- Anexo I                                                R$ Milhares
DESPESA LIQUIDADADESPESA COM PESSOAL MAI/04 A ABR/05

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) 1.397.051
Pessoal Ativo 1.420.236
Pessoal inativo e Pensionistas 745.174
Pessoal das Empresas Estatais dependentes 3.715
(-) despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 772.074

Indenizações por demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária 58
Decorrente de Decisão Judicial 3.185
Despesas de Exercícios Anteriores 48.092
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 717.949
Contribuições para despesa com Pessoal das
Empresas Estatais Dependentes 2.790

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) 16.004
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹ -

Contribuições Patronais -
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS
DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (IV) = (I + II +
III) 1.413.055
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 4.548.735
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a
RCL (VI) = [(IV/V) * 100)] 31,06%
LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF) –
49,00% 2.228.880
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) –
46,55% 2.117.436
FONTE SIAFEM/GECON/SEFAZ

1 Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à
contribuição patronal.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 – O valor apurado de R$ 48.091.529,98, na conta
contábil 3319092XX – “Despesas de Exerc.
Anteriores”, não foi considerado para efeito do
calculo 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$ 1.981.781,25,
registrado na contabilidade, na conta contábil
“Receitas Classificar”, tendo em vista a não
identificação de sua natureza, até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/0-9

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

WELINGTON COIMBRA
Governador do Estado em Exercício
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2005

DISCRIMINAÇÃO jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 TOTAL
RECEITAS CORRENTES 533.652.911 579.733.842 673.051.375 630.777.123 627.103.331 611.598.991 612.185.416 4.268.102.989

RECEITA TRIBUTÁRIA 381.497.122 402.382.411 430.451.549 429.748.318 402.900.193 417.968.929 406.818.212 2.871.766.734
IRRF 2.898.944 14.129.519 20.897.556 13.793.357 12.583.304 14.574.306 11.311.586 90.188.571
IPVA 5.833.915 32.970.350 46.462.787 17.630.884 6.997.926 4.796.704 3.918.145 118.610.712
ITCD 292.856 339.409 432.278 424.094 591.459 337.794 432.558 2.850.448
ICMS 362.873.828 343.989.794 350.243.346 388.841.981 373.682.756 385.111.948 377.005.044 2.581.748.696
TAXAS 9.597.578 10.953.339 12.415.582 9.058.002 9.044.749 13.148.178 14.150.879 78.368.307

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.721.105 44.696.218 66.778.951 63.060.710 65.502.912 53.020.355 57.085.436 361.865.686
RECEITA PATRIMONIAL 8.580.838 5.307.431 14.894.836 11.594.864 13.968.413 15.993.151 15.686.944 86.026.477
RECEITA AGROPECUÁRIA 21.641 12.111 21.718 18.181 23.119 80.243 30.272 207.285
RECEITA INDUSTRIAL 551.606 463.204 817.208 834.299 953.647 771.186 929.199 5.320.349
RECEITA DE SERVIÇOS 20.400.258 18.713.773 19.396.685 17.318.323 16.009.225 21.226.814 17.440.508 130.505.585
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 77.748.328 63.704.953 61.307.840 71.563.642 75.601.027 65.221.086 63.248.027 478.394.903
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.132.014 44.453.741 79.382.588 36.638.786 52.144.794 37.317.228 50.946.819 334.015.970

RECEITAS DE CAPITAL 13.017.072 54.177.133 15.284.772 18.204.434 9.289.252 10.968.836 13.577.881 134.519.380
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0 5.580.800 0 330.000 0 5.910.800
ALIENAÇÃO DE BENS 126.975 41.936.042 171.830 119.013 134.074 153.273 98.355 42.739.563
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 6.162 4.232 6.994 6.507 5.240 6.092 4.439 39.667
TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL

12.883.935 12.236.859 15.105.947 12.498.113 9.149.938 10.479.471 13.475.086 85.829.349

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (37.720.281) (37.456.750) (37.021.950) (40.364.946) (41.430.427) (40.203.568) (39.246.640) (273.444.562)
TOTAL 508.949.703 596.454.225 651.314.197 608.616.611 594.962.155 582.364.259 586.516.657 4.129.177.807

Nota: O valor demonstrado acima de DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE refere-se ao montante transferido para o FUNDEF, ou seja, 15% da receita de impostos que são
destinados ao referido fundo.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 208/2005 – Publique-se
após o cumprimento do artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, Cidadania e
Finanças.

O SR. 1º  SECRETÁRIO – lê:
MENSAGEM N° 210/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 13 de outubro 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$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos
mil reais), em favor da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos
Transportes, visando incluir, no Orçamento vigente,
as Ações: Construção do Trecho Fundão – Piranema
– Praia Grande, Construção do Trecho ES 209 –
Pedro Canário – Cristal, Construção do Trecho ES
360 – Governador Lindemberg – Tiradentes,
Construção do Trecho ES 421 – Conceição da Barra
– BR 101, Construção do Trecho ES 375 – Piúma –
BR 101 e Construção do Trecho ES 162 – Presidente
Kennedy – Morobá, para atender despesas com
Execução de Obras de Terraplenagem, Pavimentação
e Drenagem, conforme Anexo I do Projeto de Lei.

Os recursos necessários à execução do
referido Crédito Especial serão provenientes de
anulações parciais de dotações orçamentárias
constantes do Programa de Trabalho da própria
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-
Estrutura e dos Transportes, 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.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI N° 314/2005

Abre o crédito especial no valor de R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), em
favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento de
Infra-Estrutura e dos Transportes – SEDIT.

Art. 1° Fica aberto o Crédito Especial no
valor de R$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos
mil reais), para atender a programação constante do
Anexo I.

Art. 2° Os recursos necessários à execução
do disposto no artigo 1° serão provenientes de
anulações parciais de dotações orçamentárias,
indicadas no Anexo II.

Art. 3° 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

35.000 SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURA
E DOS TRANSPORTES

35.201 DEPARTAMENTO DE
EDIFICAÇÕES,
RODOVIAS E
TRANSPORTES DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

2678200681.711 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO FUNDÃO –
PIRANEMA – PRAIA
GRANDE

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 300.000

2678200681.712 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO ES 209 –
PEDRO CANÁRIO –
CRISTAL

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 300.000

2678200683.714 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO ES 360 –
GOVERNADOR
LINDEMBERG –
TIRADENTES

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 200.000

2678200683.715 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO ES 421 –
CONCEIÇÃO DA
BARRA BR 101

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 600.000

2678200683.716 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO ES 375  –
PIÚMA –  BR 101

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 600.000

2678200683.717 CONSTRUÇÃO DO
TRECHO ES 162 –
PRESIDENTE
KENNEDY –
MOROBÁ

Despesas com obras de
terraplenagem,
pavimentação e
drenagem 4.4.90.51.00 0101 300.000

TOTAL 2.300.000

CRÉDITO ESPECIAL – ANEXO –II – ANULAÇÃO

                                                                                                                          R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

35.000 SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
DE INFRA-ESTRUTURA
E DOS TRANSPORTES

35.201 DEPARTAMENTO DE
EDIFICAÇÕES,

RODOVIAS E
TRANSPORTES DO
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

2678203327.541 PAVIMENTAÇÃO DO
TRECHO DE
LIGAÇÃO ES 080 –
BR 101 CONTORNO 4.4.90.51.00 2101 1.092.000

2678203327.545 PAVIMENTAÇÃO DO
TRECHO ES 264 –
GONÇALVES –
GARRAFÃO –
LAJINHA 4.4.90.51.00 2101 450.000

2678203321.553 CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO DO
TRECHO ES 356 –
JAQUARÉ – NESTOR
GOMES 4.4.90.51.00 2101 750.000

2678200681.557 PAVIMENTAÇÃO DO
TRECHO ES 060 –
MARATAÍZES –
DIVISA ES/RJ 4.4.90.51.00 0101 8.000

TOTAL 2.300.000

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 210/2005 - Publique-se
após o cumprimento do artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça e Finanças.

O SR. 1º  SECRETÁRIO – lê:
MENSAGEM N° 211/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 14 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Submeto à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o anexo Projete de Lei, propondo a
criação de incentivo à atuação policial, por meio da
instituição de bônus pecuniário aos policiais militares
e civis, pela apreensão de armas de fogo sem registro
e/ou autorização legal de porte.

É de conhecimento geral o grave momento
social que permeia o país e o mundo, assolados pelo
crime e pela violência. O Estado do Espírito Santo
também tem sofrido com estas questões, trazendo
angústia e medo aos cidadãos capixabas. Apesar de
todos os avanços, o embate contra a violência
continua sendo um duro desafio a ser enfrentado,
requerendo uma ação articulada e empenho do setor
público e da sociedade civil organizada para a
conquista do objetivo comum.

Atento a tais fatos, o Governo do Estado tem
envidado árduos esforços para reduzir os níveis de
criminalidade e reverter tão preocupante situação,
tendo já, nestes primeiros vinte e quatro meses de
gestão, obtido resultados deveras significativos. A
criminalidade, no entanto, decorre de causas
complexas e multifatoriais, precisando ser combatida
em diversas frentes.

Independente dos motivos geradores da
delinqüência, sabe-se que, na esmagadora maioria
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dos casos, a violência é perpetrada pela utilização de
armas de fogo. O controle rígido do tráfico de drogas
e dos portes de arma, o aumento das penas e a
realização de campanhas educacionais representam
inegáveis pressupostos para o equacionamento do
problema.

Não obstante, vislumbra-se que as armas
clandestinas, utilizadas para o cometimento de
crimes, dificilmente serão entregues voluntariamente
por seus detentores. Cabe, pois, ao Estado adotar as
providências necessárias para retirar, de forma
cogente, essas armas de nossa sociedade.

Sabe-se que a violência é um problema de
caráter endêmico que ocasiona medo, lesões e mortes
na população. O Espírito Santo, nesse contexto, tem,
nos últimos anos, se destacado negativamente com
relação ao registro de homicídios por armas de fogo.
A região metropolitana da Grande Vitória, em
particular, destaca-se como uma das mais violentas
do Brasil, no que tange ao índice de homicídios por
100.000 habitantes. Decorre, portanto, desse quadro,
a necessidade do desenvolvimento de políticas
públicas que busquem alternativas de atendimento à
sociedade, por meio de projetos variados, reunindo
comunidades, instituições públicas, organizações
governamentais e não governamentais que tenham
como princípios básicos o enfrentamento plural das
diversas formas de violência, como função dos
governos constituídos.

A título de ilustração, urge mencionar, ainda,
a elevada verba despendida pela Secretaria de Estado
da Saúde do Espírito Santo para tratamento de feridos
por armas de fogo. Conforme se extrai dos registros
dessa Secretaria, as despesas decorrentes de
internações devido a ferimentos com armas de fogo
atingiram em 2004 o montante de R$ 701.704,15
(setecentos e um mil, setecentos e quatro reais e
quinze centavos).

Essa elevada cifra poderá ser
consideravelmente reduzida, se conjugados esforços
do Poder Público. Cumpre, portanto, adotar medidas
preventivas de proteção específica para a redução de
fatores de risco, com o escopo de oferecer solução
para as condutas desviantes, atentatórias aos valores e
bens.

Neste diapasão, para operacionalizar essa
atividade do Estado e refrear o avanço de condutas
criminosas, com a polarização de esforços, é com
satisfação que levamos à consideração de Vossa
Excelência e de seus nobres pares o presente projeto
de lei, que prevê incentivos para a atuação policial na
hipótese de apreensão de armas de fogo sem registro
e/ou autorização legal de porte. Importa acentuar que
o impacto financeiro decorrente do oferecimento
desses incentivos seguramente será menor que o das
despesas assistenciais e médicas despendidas
rotineiramente pelo Estado em razão dos resultados
danosos gerados pela utilização de armas de fogo.

O fato é que, em regra, o volume de recursos
empregado na execução dos serviços policiais tem se

refletido em redução dos índices de criminalidade ou
mesmo na sensação de segurança da população.

Acredito que esta lei expressa, em seu bojo, a
importância atribuída pelo Estado ao alcance da
almejada paz social, que fica, em grande parte,
dependente da eficiência e eficácia dos métodos
postos em prática pela estrutura estatal. Cada arma
retirada das ruas representa, virtualmente, um
homicídio a menos na nossa sociedade. Nossas
prioridades devem ser suficientemente transparentes,
de modo a guiar o caminho dos agentes públicos e da
própria sociedade.

Estudos recentes efetuados pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social deste
Estado apontaram as armas de fogo como o principal
instrumento na prática de homicídios no Espírito
Santo: cerca de 79,3% dos homicídios foram
cometidos por armas de fogo, o que confirma uma
tendência local e nacional do uso de armas de fogo
no cometimento desse tipo de crime. Observou-se
uma diminuição nos números de 2003/2004 em
relação a 2002, especialmente pela forte repressão
dos órgãos policiais ao uso de armas, cuja
conseqüência mediu-se pelo crescente número de
apreensões, além de uma gradativa conscientização
nacional sobre os perigos da utilização das mesmas,
capitaneadas pelo governo federal com o apoio dos
governos estaduais por meio de campanhas como,
por exemplo, a de entrega voluntária e remunerada de
armas de fogo.

No plano local, análise do conjunto de armas
de fogo apreendidas no Estado do Espírito Santo,
pelas Polícias Militar e Civil, entre o início de 2003 e
o primeiro semestre de 2005, revela uma tendência
de crescimento. Em 2004 foram apreendidas 1465
armas; 6% (seis por cento) a mais em relação a 2003
(1380 armas apreendidas). Para 2005 as estimativas
giram em torno de um crescimento de 2% (dois por
cento) em relação a 2004, ou, um volume de
apreensões da ordem de 1500 armas. Do montante
apreendido até 2005, praticamente todas as armas
foram fabricadas no Brasil, e constituíam-se
basicamente de revólveres e pistolas –
aproximadamente 90% (noventa por cento) -, armas
longas – em torno de 7% (sete por cento) e algumas
armas de uso restrito das Forças Armadas – cerca de
3% (três por cento).

Apesar da tendência crescente das
apreensões, o volume ainda pode ser considerado
modesto, principalmente se analisarmos os recentes
aumentos do número de óbitos por armas de fogo em
todo o Estado do Espírito Santo (da ordem de 16%
entre 2001 e 2004). É justamente objetivando a
redução de índices de mortalidade por armas de fogo
que o Governo do Estado trabalha para o
estabelecimento de um programa de incentivo à
apreensão de armas. O programa, já implantado em
outros Estados da federação, atua em conjunto com
campanhas de devolução espontânea, e tem
apresentado resultados significativos. Experiências
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realizadas no Rio de Janeiro e Pernambuco apontam
para um crescimento médio da ordem de 120%
(cento e vinte por cento) no número de apreensões, e
numa redução do número de óbitos por arma de fogo
da ordem de 10% no Rio de Janeiro (2004/2003) e
14,5% em Pernambuco (2004/2003).

Os números apresentados pela série histórica
no Espírito Santo e a estimativa de elevação das
apreensões de arma de fogo, obtidas em outros
Estados da Federação, indicam um provável volume
de apreensões da ordem de 3300 (três mil e trezentas)
armas – cerca de 3000 armas curtas de calibre
permitido, 100 armas curtas de calibre restrito das
Forças Armadas e 200 armas longas. Tal
procedimento geraria um impacto financeiro direto
da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
entretanto, a redução das internações hospitalares por
lesões provocadas por arma de fogo, permitiria a
economia de recursos e poderia chegar a duas vezes
esse valor

Tem-se por objetivo, Senhor Presidente,
incentivar a mobilização de todos os integrantes das
forças policiais, independentemente de suas áreas
específicas de atuação. Busca-se, como resultado, o
desarmamento maciço da população ante o seu forte
impacto nas taxas de crimes contra o patrimônio e
contra a vida.

Como exposto acima, com a polarização de
esforços, e, em especial, com a colaboração dessa
Egrégia Casa de Leis na aprovação deste projeto de
lei, espero alterar de forma permanente o panorama
da segurança pública do nosso Estado, com redução
drástica dos índices de criminalidade, em especial os
de homicídio com utilização de armas de fogo,
matéria de interesse coletivo que deve ser
concretizada.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
24/2005

Institui o “programa de incentivo à
atuação policial”, por meio de
bônus pecuniário, aos policiais civis
e militares, pela apreensão de armas
de fogo sem registro e/ou
autorização legal de porte, e dá
outras providências.

Art. 1° Fica instituído o “Programa de
incentivo à atuação policial”, por meio de bônus
pecuniário para o policial militar ou civil que, no
exercício de suas funções, seja responsável pela
apreensão de armas de fogo sem registro e/ou
autorização legal de porte.

Art. 2° Os incentivos previstos no artigo 1°
não serão devidos nos casos de apreensão de arma
obsoleta ou utilizada para atividades folclóricas ou,
ainda, de arma artesanal.

Art. 3° O Poder Executivo, após análise de
conveniência e oportunidade, definirá por decreto a
duração, extensão e possibilidade de prorrogação do
programa instituído por esta lei complementar, cujo
valor anual não deverá ultrapassar o limite de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo o
montante ser ampliado, se necessário, por decreto de
suplementação.

Parágrafo único. O encerramento do
programa, sem que haja prorrogação de sua vigência,
implicará na suspensão imediata de seus efeitos, sem
prejuízo do direito eventualmente adquirido até a
data do encerramento do programa.

Art. 4º O Poder Executivo expedirá as
normas pertinentes ao cumprimento desta lei
complementar, regulando os procedimentos de
concessão do bônus pecuniário, determinando,
inclusive, o seu valor.

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos adicionais necessários para o
cumprimento desta lei complementar.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Mensagem nº 211/2005 - Publique-se
após o cumprimento do artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, Cidadania,
Segurança e Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 313/2005

Declara de Utilidade Pública a
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
RENOVO DO VALE.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a
Associação de Pescadores Renovo do Vale,
localizada no Município de Baixo Guandu, neste
Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de
outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pescadores Renovo do Vale
tem por finalidade promover o desenvolvimento da
exploração pesqueira no Município de Baixo
Guandu, agregando melhores condições de trabalho e
subsistência a seus associados.

Dito isto e, verificando a regularidade da
documentação apresentada, tal como prevista pelas
Leis nºs 3.979/87 e 7.822/04, entendemos que a
referida Associação preenche todos os requisitos para
ser Declarada de Utilidade Pública.

Para tanto contamos com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação do presente projeto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº313/2005 –
Publique-se. Às Comissões de justiça e Assistência
Social, na forma do artigo 275, B do Regimento
Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 315/2005

Disciplina o desmonte de veículos
automotores, a comercialização de
peças usadas recondicionadas, bem
como o credenciamento dos
estabelecimentos comerciais afins e
dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Art. 1º Ficam os estabelecimentos
comerciais que promovem a venda de autopeças
usadas e recondicionadas sediados neste Estado, na
obrigação de credencia-se junto ao Departamento
Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo –
DETRAN-ES, para continuar a funcionar.

Art. 2º A solicitação do credenciamento
estabelecida no art. 1º, deverá ser feita em formulário
próprio a ser emitido pelo DETRAN-ES, e instruído
com os seguintes documentos:

I – contrato social do estabelecimento
comercial;

II – relação de empregados e ajudantes
devidamente qualificados, quer em caráter
permanente ou eventual;

III – Certidão Negativa emitida pela
Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Parágrafo Único: Sempre que houver
qualquer alteração no quadro societário, na relação de
empregados ou ajudantes, o responsável pelo
estabelecimento deverá comunicar à autoridade
competente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 3º O desmonte de veículos, somente
poderá ser realizado mediante autorização prévia
emitida pelo DETRAN-ES.

Art. 4º O requerimento para desmonte de
veículos deverá ser instruído com os seguintes itens:

I – descrição minuciosa do motivo da baixa
definitiva do veículo;

II - nome do proprietário atual, com a
descrição do CPF, quando tratar de pessoa física, e
CNPJ quando for de propriedade de pessoa jurídica,
juntamente com o respectivo endereço;

III - Número de registro Nacional de
Veículos Automotores – RENAVAN, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e modelo do veículo;

IV - Comprovante de entrega de placa do
veículo;

V - parte do chassi que contém o registro do
número identificador veicular – VIN;

VI - Certidão Negativa de roubo e furto de
veículo, expedida pela Delegacia Civil especializada.

Art. 5º Os estabelecimentos comerciais a que
se refere esta Lei, deverão efetuar registro minucioso
de entrada e saída dos veículos destinados ao
desmonte e comercialização de suas peças, em livro
contendo:

I – Data de entrada do veículo no
estabelecimento comercial;

II – Nome, endereço, número da Carteira de
Identidade do proprietário vendedor;

III - Data da saída e descrição das peças, e
identificação do veículo a qual pertencia;

IV - Número do RENAVAN, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e modelo dos
veículos;

V – Número do documento de baixa do
registro junto ao DETRAN-ES.

Art. 6º Fica estabelecido que somente
poderão ser destinados ao desmonte para
comercialização de peças, os veículos automotores de
via terrestre alienados ou leiloados como sucata,
irrecuperáveis ou sinistrados com laudo de perda
total.

Art. 7º As autopeças e recondicionadas
destinadas a comercialização, deverão ser gravadas
com número do chassi do veículo – VIN em baixo
relevo.
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Art. 8º Os estabelecimentos comerciais a que
se refere esta Lei, deverão enviar ao DETRAN-ES e
a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos da
circunscrição, na ausência desta, deverá enviar à
Delegacia da localidade onde estiver instalado o
estabelecimento, relatório mensal, contendo:

I – Número de seu registro junto ao
DETRAN-ES;

II – Data de entrada dos veículos
automotores no estabelecimento;

III - Nome, endereço e identidade do
proprietário e vendedor;

IV – Número do RENAVAN, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e modelo dos
veículos;

V – Data da saída das peças e identificação
do veículo a qual pertencia.

Art. 9º O DETRAN-ES divulgará,
trimestralmente, no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo, a realização de veículos autorizados
para desmonte, contendo:

I – Descrição do motivo da baixa;

I - Descrição da placa do veículo;

III - Número do RENAVAN, marca,
modelo, cor, ano de fabricação e modelo dos
veículos;

IV –Número de identificação do chassi –
VIN.

Art. 10 O descumprimento do disposto nesta
Lei, sujeita ao estabelecimento comercial descrito às
seguintes penalidades:

I – Na primeira ocorrência; advertência, e
fechamento do estabelecimento por 30 (trinta) dias;

II – Na Segunda ocorrência, aplicação de
multa no valor correspondente a 4000 (quatro mil)
UFIR’s (Unidades Fiscais de Referência) e a
cassação da inscrição estadual.

Parágrafo Único. Os valores previstos nos
incisos I e II serão atualizados de acordo com a
variação da UFIR ou de outro índice oficial que
eventualmente venha a substituí-lo.

Art. 11. Fica o Poder Executivo na
competência de estabelecer o órgão fiscalizador
competente para o cabal cumprimento desta Lei.

Art. 12. As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento e suplementadas
se necessário.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória, 11 de outubro de 2005.

Dep. REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

JUSTIFICATIVA

É sabido que parte dos estabelecimentos que
desmontam e comercializam autopeças usadas e/ou
recondicionadas (popularmente chamado de Ferro
Velho), tem como produto de sua comercialização
peças de veículos fruto de roubo ou furto, adquiridos
de forma ilegal, causando portanto sérios prejuízos
para a sociedade, bem como ao Erário Público.

Destarte, é notório que muitos carros são
montados sob o chassi de outros veículos que não
poderiam mais circular, pois foram tidos como
irrecuperáveis pelo DETRAN, devido aos danos
oriundos de uma colisão ou acidente, mas de forma
ilegal são adquiridos nos ferros velhos, dando uma
pseudo ilegalidade ao que é de total ilegal.

O Projeto de Lei em tela, visa disciplinar a
comercialização de autopeças usadas e
recondicionadas neste Estado, bem como a abertura e
funcionamento de estabelecimentos comerciais que
efetue o desmonte de veículos automotores de via
terrestre, com escopo de oferecer maior segurança à
sociedade na aquisição dos produtos, bem como
significativa redução dos furtos e roubos de veículos
de modo geral, uma vez que, com a implementação
desta Lei, indubitavelmente será dificultado o
aproveitamento de tais veículos como é feito nos dias
atuais.

Não obstante, a presente proposição será de
forma implacável, um instrumento indispensável aos
mecanismos que dificultem a comercialização de
peças e veículos oriundos de roubos e furtos, bem
como a recuperação de veículos que não poderiam
voltar a circular em vias públicas, colocando em risco
à população de nosso Estado.

Outro aspecto positivo, e de salutar
importância, que dado a implementação desta Lei,
acarretará aos bons comerciantes, a devida
valorização por seus esforços, uma vez que trabalham
sofrendo a concorrência desleal dos maus
comerciantes que andam à margem da Lei, que
exatamente pela origem duvidosa da mercadoria,
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praticam preços menores, e lesam a sociedade com
produtos frutos da ilegalidade.

Não pode o Estado do Espírito Santo se
esquivar em mudar esta triste realidade que nos
sufoca, portanto a realidade urge por si só buscando
resposta célere.

Assim, é de suma importância que o Estado
do Espírito Santo conte com uma legislação que crie
obstáculo que dificulte o comércio e desmonte de
veículos, produtos de furtos e roubos, uma iniciativa
que, além dos benefícios fiscais e sociais, terá
reflexos diretos na diminuição latente desse tipo de
delito.

Eis, em breves linhas, as razões que
justificam a formulação desta propositura, para cuja
aprovação pedimos o indispensável apoio dos nobres
Pares.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 315/2005 –
Devolva-se ao autor, com base no artigo 136 do
Regimento Interno, por infrigência ao artigo 63,
parágrafo único, III e VI da Constituição Estadual.

O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr.
Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de
V.Exª, ao Projeto de Lei nº 315/05, de minha autoria,
para o Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Defiro o pedido do recurso.

À Comissão de Justiça par oferecer Parecer
sobre o recurso.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 316/2005

Veda instituição de pedágios sem
prévia autorização da Assembléia
Legislativa e dá outras
providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Fica vedado a instituição de pedágios
em rodovias e pontes estaduais sem prévia
autorização da Assembléia Legislativa  do Estado do
Espírito Santo e consulta popular, através plebiscito.

Art. 2º Os pedágios já existentes ficam
suspensos por prazo indeterminado, até  que sejam
realizadas auditoria geral, pelo Governo do Estado,
nos contratos firmados com as concessionárias, e que
sejam iniciadas as obras sobre o canal bigossi.

§ 1º Para a realização da auditoria que trata o
“caput” deste artigo deverá ser solicitada a
colaboração técnica dos representantes dos seguintes
órgãos públicos e ou entidades;

I – Ministério Público Estadual (MPE);

II – Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Espírito Santo (OAB-ES);

III – Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA-ES);

IV - Conselho Regional de Contabilidade
(CRC);

V - Conselho Regional de Administração
(CRA);

VI - Conselho Regional de Economia (CRE);

VII – Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado do Espírito Santo (SINDICON);

VIII – Assembléia Legislativa indicada pelo
Plenário;

IX – Secretaria de Estado de
Desenvolvimento, infra-estrutura e dos Transportes;

X – Procuradoria Geral do Estado (PGE);

XI – Tribunal de Contas (TC-ES);

§ 2º A auditoria fiscal, contábil e
administrativa terá por finalidade fazer um, balanço
geral dos contratos e aditivos firmados e o saldo
remanescente de débito ou crédito do Estado do
Espírito Santo; levantar valores arrecadados desde o
início da cobrança do pedágio; custo total da obra;
amortização da dívida entre outros.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrários.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente:
Senhores Deputados:

Faz-se extremamente demorado as
providências que já deveriam ter sido tomadas em
relação aos abusos praticados com a população
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capixaba nas cobranças do pedágio na Terceira
Ponte. Pior, nobres colegas, que com a nossa
lamentável conivência.

Esse é um assunto por demais conhecido dos
nobres pares. Na legislatura passada ele foi
exaustivamente comendo nessa Casa de Leis, desde
que esse deputado  apresentou proposta (que ora
renovamos apresentação) cujo bojo prevê que os
valores do pedágio não pode ser estabelecido sem a
prévia análise e aprovação por este Poder Legislativo.

Sugerimos também a suspensão da cobrança
até que se apurasse, através de comissão apropriada,
o real valor a ser cobrado pela travessia naquela
ponte. Sabemos que os valores reais são bem
menores que os em execução.

Isto feito, senhores, foi até criada uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, cujas
expectativas foram muitas, mas frustradas ao fim
daquele trabalho da CPI.

O projeto que ora reapresentamos à nobre
apreciação dos senhores deputados, já foi motivo de
aprovação por este augusto plenário, e vetado pelo
governador Paulo Hartung, que, em sua justificativa
tributou esperança nas conclusões daquele CPI do
Pedágio, e se comprometeu a fazer uma auditoria na
Rodosol, para ver que providências poderiam ser
adotadas pelo bom cumprimento do contrato daquela
empresa com o Governo do Estado.

Há um flagrante descumprimento do contrato
da Rodosol, cuja inadimplência tem sido denunciada
pelo não execução do trecho da rodovia sobre o
Canal Bigossi.

Nem tão pouco se vê o que foi feito da
promessa de auditoria do Governo do Estado na
Rodosol, nem as providências, ainda que tímidas,
sugeridas pela então CPI do Pedágio foram adotadas
e vão se passando os meses como dantes era.

Assim é, nobre companheiro, que
apresentamos novamente à apreciação dos senhores o
projetos de Lei sobre o Pedágio da Terceira Ponte,
que entendo, novamente receberá apoio unânime
deste plenário, para que se faça cumprir o que prevê
o contrato, e não se continue cobrando os valores
absurdos ali executados numa travessia, que sabemos
já foi paga e muito bem paga, assegurando lucros
exorbitantes aos seus exploradores em detrimento ao
sacrifício em que todos nós que por ali trafegamos,
somos submetidos.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 316/2005 -
Devolva-se ao autor, com base no artigo 136,
parágrafo VIII do Regimento Interno, por infrigência

ao artigo 63, parágrafo único, III e VI e artigo 210 da
Constituição Estadual.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Exa
para audiência do Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Defiro o pedido do recurso.

À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI N° 317/2005

Institui a construção de ciclovias nas
rodovias estaduais do Estado do
Espírito Santo

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Artigo 1° - Ficam incluídas faixas destinadas
ao trânsito de bicicletas e outros veículos não
motorizados nas rodovias integrantes do sistema
rodoviário estadual.

Parágrafo único – As faixas mencionadas
no “caput” deste artigo serão denominadas
“ciclovias”, devendo receber sinalização adequada,
de modo a possibilitar maior utilização e segurança
de seus usuários.

Artigo 2° - O Poder Executivo dará
divulgação da implantação das ciclovias, orientando
a população para a sua adequada utilização.

Artigo 3° - O Poder Executivo
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

Artigo 4° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
13 de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual PTB

JUSTIFICATIVA

É comum nos países modernos o apoio e a
atenção que os poderes públicos dão ao uso da
bicicleta como meio de transporte.
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Em todas as cidades e rodovias que as
interligam são destinadas faixas especiais para o
tráfego de ciclistas, com sinalização adequada,
propiciando uma maior segurança de seus usuários.

Registre-se, também, que nos dias atuais a
crise econômica vivenciada pelas famílias brasileiras
tem obrigado muitos trabalhadores a se deslocarem
de suas residências para o trabalho utilizando a
bicicleta. E isso não vem ocorrendo somente em vias
municipais. Hoje é comum ver ciclistas dividindo
espaço com os automóveis em rodovias estaduais,
seja pela necessidade de um transporte gratuito ou
pela prática de esporte.

A bicicleta utilizada como meio de transporte
induz ao lazer, estimula a atividade esportiva e a
melhoria do tráfego urbano. Junta-se a essas
qualidades desse transporte, a topografia e a
maravilha que é o Estado do Espírito Santo,
salpicado por cidades próximas e, em sua grande
maioria, entrecortada por paisagens belíssimas.

Nossa proposição não criará despesas para o
Estado vez que sua implantação se dará de forma
gradativa, à medida que forem feitas alterações nas
rodovias já existentes e nas construções futuras.

Queremos, na oportunidade, registrar que
fomos a autora da Lei das Ciclovias no Município de
Vitória e já encaminhamos a Lei 3.732, publicada em
20/06/1991, ao Prefeito João Coser, pedindo que a
mesma seja agilizada e que Vitória passe a ter seu
anel cicloviário, o que será um avanço na qualidade
de vida de nossa população.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 317 - Devolva-se ao
autor, com base no artigo 136 do Regimento Interno,
por infrigência ao artigo 63, parágrafo único da
Constituição Estadual.

A SRA. LUZIA TOLEDO - Sr. Presidente,
pela ordem! Recorro do despacho de V.Exª, ao
Projeto de Lei nº 317/05, de minha autoria, para o
Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Defiro o pedido do recurso.

À Comissão de Justiça para oferecer Parecer
sobre o recurso.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI N° 318/2005

Dispõe sobre a instituição do “Dia
Estadual do Missionário” e dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1° - Fica instituído a data do segundo
Domingo do mês de março de cada ano, para ser
comemorado o “Dia Estadual do Missionário”, em
todo o território do Estado do Espírito Santo.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a
incluir no calendário de eventos do Estado a data
comemorativa criada por esta Lei.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 11 de
outubro de 2005.

JURANDY LOUREIRO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A providência determinada pelo Projeto de
Lei que ora apresentamos abre espaço, no calendário
estadual, para que seja comemorado anualmente em
todo o território capixaba, pela classe eclesiástica dos
Missionários, o Dia Estadual do (a) Missionário (a).

Pretendemos que este seja um dia de
reflexão, de ação das igrejas, das comunidades e dos
governantes, viabilizando a promoção de eventos,
palestras e seminários de interesse da categoria, tais
como: a saúde do (a) Missionário (a), proteção
securitária e previdenciária, apoio logístico,
programa de prevenção e uso correto da voz.

Pretendemos, ainda, que esta data seja o
reconhecimento do relevante trabalho, evangelístico e
social que estes profissionais realizam em sua missão
divina junto às comunidades e à sociedade em geral.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 318/2005 –
Publique-se. À Comissão de Justiça, na forma do
artigo 275, B do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 319/2005

Obriga as empresas de telefonia fixa
criar o serviço “Disque Consumo” e
dá outras providências.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
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DECRETA:

Art. 1º.Ficam obrigadas as empresas de
telefonia fixa a instalar e manter à disposição do
consumidor, linha telefônica para acompanhamento
dos  gastos mensais de sua conta, denominada
“Disque Consumo”.

Art. 2º.A linha telefônica para
acompanhamento dos gastos mensais não poderá ter
pulsos cobrados ao consumidor, ou seja, não pode
implicar em ônus para o usuário.

Art. 3º. O número da linha telefônica deverá
ser impresso na conta de cobrança telefônica,
juntamente com a frase: “Disque consumo, ligue
_________________”.

Art. 4º. As empresas de telefonia fixa têm o
prazo de 90 (noventa) dias para se adequarem a esta
Lei.

Art. 5º. A empresa que infringir as
exigências desta lei pagará multa diária de 10.000
(dez mil) UFIRs.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
03 de agosto de 2005.

JURANDY LOUREIRO
Deputado Estadual – Líder do PSC

JUSTIFICATIVA

A cada dia, surgem novos apelos da
sociedade de consumo. Alguns realmente necessários
para podermos acompanhar a dinâmica dos
acontecimentos e agilizarmos as nossas atividades
pessoais e profissionais.

O telefone, por exemplo, é um bem mais do
que necessário. Nos últimos anos, apesar da
ampliação do acesso à instalação de uma linha
telefônica, a sua utilização ainda continua restrita
devido ao elevado custo das tarifas, tanto na telefonia
móvel quanto na fixa. As faturas apresentam valores
elevados que sempre estouram o orçamento
doméstico ou comercial.

Faz bem à saúde do bolso do cidadão
elaborar uma previsão de gastos com cada produto  a
ser consumido durante o mês, tudo colocado na ponta
do lápis e na calculadora. O consumo desses produtos
pode ser acompanhado, periodicamente, para que não
ultrapasse o limite pré-fixado.

Até mesmo o consumo de energia elétrica e
de água podem ser acompanhados através dos seus
respectivos medidores. Porém, o telefone fixo não
tem medidor e ainda não foi aprovada legislação
nacional que obrigue as concessionárias de telefonia
fixa a instalarem medidores de pulsos telefônicos.

É cada vez mais crescente o número de
consumidores que têm reclamado sobre os pulsos
cobrados a maior através de empresas de telefonia.
Tal tipo de reclamação bate recordes nos órgãos de
defesa do consumidor.

Ora, como as empresas declaram terem
controle de cada consumidor, nada mais justo que o
consumidor possa ter o direito de acompanhar seus
próprios gastos. Isso poderá ser feito através do
“Disque Consumo”, a ser mantido pelas empresas
de telefonia fixa. Nossa proposta atende a anseios de
todos aqueles que não desejam surpresas
desagradáveis ao receber a conta telefônica.

De certa forma, as concessionárias de
telefonia móvel já dispõem de serviços de consulta
do consumo do usuário, o que também poderia ser
feito pelas empresas de telefonia fixa. Até nas
conexões da Internet, existem aplicativos, como o
ctrpulso.exe, destinados ao controle dos pulsos
telefônicos, possibilitando a conferência com a fatura
da conta telefônica mensal. O aplicativo gera o
relatório do período desejado, com informações sobre
horas utilizadas, na quantidade de pulsos e valor a
pagar.

No caso dos telefones fixos, o nosso
“aplicativo” proposto é a disponibilização de um
serviço telefônico gratuito para informar o consumo
do usuário solicitante. Esperamos contar com o apoio
e a aprovação dos nobres pares desta Casa à nossa
proposta do “Disque Consumo”, beneficiando
consumidores que buscam manter o equilíbrio de seu
orçamento pessoal, familiar e empresarial.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 319/2005 –
Devolva-se ao autor, com base no artigo 136 do
Regimento Interno, por infrigência ao artigo 22 da
Constituição Federal.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 320/2005

Dispõe sobre a criação do
Programa Bombeiro Mirim nas
diversas unidades do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo, conforme
especifica.



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6426

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir, nas diversas unidades do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o
“Programa Bombeiro Mirim”.

Art. 2º São objetivos do Programa:

I – Proporcionar a maior integração entre a
corporação, a família e a comunidade, com a criação
de circuitos alternativos de vivência e convivência de
crianças e adolescentes de 07 a 16 anos de idade;

II – ocupar os menores com atividades
cívicas, sócio culturais, esportivas e recreativas;

III – orientar os menores sobre exercício da
cidadania, noções dos primeiros socorros, legislação
de trânsito, prevenção de acidentes, doenças
transmissíveis, ecologia e meio ambiente.

Parágrafo único. As crianças e adolescentes
devem participar de atividades exclusivamente
relacionadas à aprendizagem, sendo vedada a sua
participação em atividades operacionais do Corpo de
Bombeiros Militar.

Art. 3º O programa será desenvolvido pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo, mediante celebração de convênios com as
Prefeituras Municipais interessadas  e parcerias com
organizações  não-governamentais, empresas e o
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará
esta Lei que entrará em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
12 de outubro de 2005.

JURANDY LOUREIRO
Deputado Estadual – Líder do PSC

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei, que ora
apresentamos visa criar o Programa Bombeiro Mirim
nas diversas unidade do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado do Espírito Santo.

As justificativas principais deste Projeto
fundamentam-se: no combate à ociosidade, na
erradicação do trabalho infantil, na construção da
cidadania, na conscientização da responsabilidade de

se oferecer segurança, à população e à prevenção
patrimonial e do meio ambiente; oportunizando
assim, a ocupação dos menores com atividades
cívicas, sócio-culturais, esportivas e recreativas, bem
como fornecer-lhes orientações sobre o exercício da
cidadania, valores éticos, noções de primeiros
socorros, legislação de trânsitos, prevenção de
acidentes, doenças transmissíveis, ecologia e meio
ambiente.

Em razão da relevância desta propositura,
tendo a expectativa de poder contar com o apoio de
meus dignos pares visando sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 320/2005 -
Devolva-se ao autor, com base no artigo 136 do
Regimento Interno, por infrigência ao artigo 63 da
Constituição Estadual.

O SR. JURANDY LOUREIRO - Sr.
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Exa
para audiência do Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Defiro o pedido do recurso.

À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.

O SR. 1º SECRETÁRIO – lê: PROJETO
DE LEI Nº 321/2005

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
publicação, nos jornais editados no
Estado do Espírito Santo, de
advertência quanto à exploração
sexual de crianças e adolescentes,
nas condições que especifica.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º. Os jornais editado no Estado do
Espírito Santo que publicam, diariamente, colunas de
classificados com anúncios de acompanhantes,
saunas, massagistas e profissionais do sexo, ficam
obrigados a publicar, na mesma página dos anúncios,
a seguinte advertência: “Exploração sexual de
crianças e adolescentes é crime. Disque 0800-
990500.”

Parágrafo único – A advertência de trata o
caput deve ser publicada diariamente, com destaque,
em letras versais em negrito, e deve ocupar espaço
mínimo de 10 cm (dez centímetros) por  10 cm (dez
centímetros).
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Art. 2º.O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90(noventa) dias, a contar de sua
publicação.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementares e necessário.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
05 de setembro de 2005.

JURANDY LOUREIRO
Deputado Estadual – Líder do PSC

JUSTIFICATIVA

A chamada “industria do sexo” é divulgada
por todos os meios de comunicação de massa,
chegando aos lares da família brasileira, inclusive
através da televisão comercial.

Na mídia escrita, além de revista de todos os
formatos, inclusive aquelas que veiculam pornografia
pura, há nos jornais de grande circulação de nosso
Estado, páginas e páginas de anúncios de
acompanhantes, saunas, massagistas e de todos o
tipos de profissionais do sexos.

A exploração sexual de menores e de
adolescentes é hoje uma grave chaga social e deve
merecer ação repressiva e educativa de todos aqueles
que pregam os valores cristãos e éticos..

Crianças e adolescentes precisam de proteção
da sociedade contra a exploração sexual e a
prostituição. E todo e qualquer esforço no sentido de
medidas preventivas e educativas, voltada à proteção
que a sociedade deve e precisa outorgar a crianças,
precisa ser feito, sendo este o objetivo desta
propositura.

Anexamos ao bojo processual desta
propositura, cópia da Lei nº 11.874, de 19 de janeiro
de 2005, sancionada pelo Governador do Estado de
São Paulo, referente ao PL de autoria do Deputado
Estadual José Carlos Stargarlini, versando sobre esta
matéria.

Em face da relevância da matéria versada na
presente proposta legislativa, esperamos contar com
o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei nº 321/2005 –
Publique-se, após o cumprimento do artigo 110. Às
Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.

O SR. JURANDY LOUREIRO - Sr.
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.Exa
para audiência do Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Defiro o pedido do recurso.

À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
PROJETO DE LEI Nº 322/05

Dispõe sobre a realização de
concurso público, extinção e
criação de cargos do quadro de
pessoal efetivo e comissionado
da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Mesa da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo autorizada a
realizar concurso público para os cargos de
provimento efetivo relacionados na presente Lei.

Art. 2º - Ficam extintos e excluídos dos
Anexos II e III da Resolução 1.745, de 12 de
dezembro de 1994, os cargos de provimento efetivo
relacionados no Anexo I, desta Lei, com seus
respectivos quantitativos e vencimentos.

Art. 3º - Ficam extintos e excluídos do Anexo
VI da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994,
na forma estabelecida no artigo 11 da presente Lei,
os cargos de provimento em comissão relacionados
no Anexo II, com seus respectivos quantitativos e
vencimentos.

Art. 4º - Ficam extintos e excluídos do Anexo
VI da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994,
os cargos de provimento em comissão relacionados
no Anexo III desta Lei, com seus respectivos
quantitativos e vencimentos.

Art. 5º - Ficam criados e incluídos nos
Anexos II e III da Resolução 1.745, de 12 de
dezembro de 1994, os cargos de provimento efetivo
relacionados no Anexo IV desta Lei, com seus
respectivos quantitativos, vencimentos e jornada de
trabalho.

Parágrafo único. Os ocupantes do cargo de
Especialista em Políticas Públicas ficarão vinculados
ao Secretário Geral da Mesa.
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Art. 6º - Ficam extintos e excluídos do Anexo
VI, da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994,
os códigos dos cargos de provimento em comissão
de Assessor Legislativo, Supervisor Legislativo e
Adjunto Legislativo.

Art. 7º - Ficam criados e incluídos na
Estrutura Organizacional Básica da Assembléia
Legislativa, as seguintes unidades:

I – Secretaria da Mesa de Comunicação
Social;

II – Coordenação de Agência de Notícias;

III – Coordenação de Mídias;

§ 1º - Ficam criados e incluídos no Anexo VI,
da Resolução 1.745, de 12 de dezembro de 1994, os
cargos de provimento em comissão de Secretário da
Mesa de Comunicação Social, Coordenador de
Agência de Notícias e Coordenador de Mídias, na
forma relacionada no Anexo V desta Lei, sendo os
dois últimos vinculados, hierarquicamente, ao
primeiro.

§ 2º - É devida a gratificação de representação
de 20% (vinte por cento), para o cargo de Secretário
da Mesa de Comunicação Social, na forma do artigo
113, da Lei Complementar nº 46/94.

Art. 8º - Fica delegado poderes à Mesa
Diretora para, no prazo de até 60 (sessenta) dias
após a publicação da presente Lei, através de Ato
próprio, definir as atribuições básicas dos cargos
criados nos Anexos IV e V desta Lei..

Art. 9º - Os cargos de provimento efetivo
criados por esta Lei, serão providos através de
concurso público na forma definida pela
Constituição em vigor.

Art. 10 - A estrutura de carreira dos cargos de
provimento efetivo criados por esta Lei  será
estabelecida no decorrer do estágio probatório dos
candidatos empossados.

Art. 11 – A efetiva extinção dos cargos de
provimento em comissão relacionados no Anexo II
desta Lei, fica vinculada ao provimento dos cargos
efetivos relacionados no Anexo IV.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17
de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ANEXO I

Lei nº        /05

R E L A Ç Ã O  D O S  C A R G O S  D E  P R O V I M E N T O
E F E T I V O  E X T I N T O S

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  –
D I V E R S A S  Á R E A S

Cargo Quantidade Vencimento

Agente de Apoio
Legislativo – EAGAL 06 798,21

Operador de Sistemas
Júnior – EOSJ 03 1.413,21

Procurador Legislativo –
EP 10 2.119,82

Taquígrafo Parlamentar
Apanhador – ETPA 07 2.119,82

Total 26 45.065,83

ANEXO II

Lei nº        /05

R E L A Ç Ã O  D O S  C A R G O S  D E  P R O V I M E N T O  E M
C O M I S S Ã O  E X T I N T O S

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  -  T V  A S S E M B L É I A  E
C O M U N I C A Ç Ã O  S O C I A L

Cargo Quantidade Vencimento

Supervisor
Técnico – STTV 02 2.600,00

Assistente Técnico de
Supervisão – ATSTV 01 1.979,17

Supervisor Operacional
– SOTV 01 2.600,00

Operador de Câmera –
OCTV 01 1.413,22

Editor de Imagens –
EITV 02 1.413,22

Operador de Controle
Mestre – OCMTV 01 1.413,22

Assistente Operacional de
Câmera e de Produção –
AOCPTV

03 1.413,22

Repórter – RTV 02 1.413,22
Repórter
Cinematográfico – RTTV 02 1.413,22
Supervisor de Produção e
Programação – SPPTV 01 2.600,00

Operador de Computação
Gráfica – OCGTV 01 1.979,17

Apresentador – ATV 01 1.413,22

Sub-Total 18 31.316,98
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Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  –  D I V E R S A S
Á R E A S

Cargo Quantidade Vencimento

Assistente Legislativo 69 1.413,22

Sub-Total 69 97.512,18

Total Geral 87 128.829,16

ANEXO III

Lei nº        /05

R E L A Ç Ã O  D O S  C A R G O S  D E  P R O V I M E N T O  E M
C O M I S S Ã O  E X T I N T O S

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  –  D I V E R S A S
Á R E A S

Cargo Quantidade Vencimento

Diretor Legislativo de Assuntos
Econômicos - DLAE 01 3.649,90

Coordenador Geral Legislativo
de TV – CTV 01 3.328,00

Coordenador Legislativo de
Comunicação Social 01 3.284,91

Total 03 10.262,81

ANEXO IV

Lei nº    /05
R E L A Ç Ã O  D O S  C A R G O S  D E

P R O V I M E N T O  E F E T I V O  C R I A D O S

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  –
S E C R E T A R I A  G E R A L  D A  M E S A

Cargo QTD Vencimento Requisito Mínimo

Especialista
em Políticas
Públicas

11 4.000,00 3º Grau Completo com Pós
Graduação.

Total 11 44.000,00

Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais,
cumpridas em regime de trabalho diário de 06 (seis) horas.

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  -  T V  A S S E M B L É I A  E
C O M U N I C A Ç Ã O  S O C I A L

Cargo QTD Vencimento Requisito Mínimo

Técnico em
Comunicação

1.1. Editor
de Texto 02 3.000,00

Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo) e/ou
Registro
Profissional de
Jornalista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.2. Produtor
- Jornalismo
e Vídeo

01 1.900,00

Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo e/ou
Rádio e TV) e/ou
Registro
Profissional de
Jornalista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.3. Repórter /
Apresentador 03 1.600,00

Registro
Profissional de
Jornalista e/ou
Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

Técnico em
Comunicação

1.4. Repórter
Cinematográ
fico /
Operador de
Câmera de
Unidade

03 1.600,00

Registro Profissional
de Jornalista e/ou
Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.5.
Supervisor
Técnico de
TV

01 2.500,00

Bacharel em
Engenharia de
Telecomunicações
(habilitação em
Telecomunicações) ou
Registro Profissional
de Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.6.
Assistente
Técnico de
Supervisão

02 1.600,00

Técnico em
Eletrônica
(habilitação em
telecomunicações)
e/ou Registro
Profissional de
Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.7.
Supervisor
de
Programação

01 2.500,00

Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo ou Rádio
e TV) e/ou Registro
Profissional de
Jornalista ou
radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.8. Editor
de Imagens 02 1.600,00

Registro Profissional
de Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.9.
Operador de
Computação
Gráfica

01 1.600,00

Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo ou Rádio
e TV), Artes
Plásticas,
Computação Gráfica
e/ou Registro
Profissional de
Jornalista ou de
Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

Técnico em
Comunicação

1.10.
Operador de
Controle
Mestre

02 1.300,00

Registro Profissional
de Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.
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1.11.
Editor
Geral de
Notícias

01 3.000,00 Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo) e/ou
Registro Profissional
de Jornalista junto ao
Ministério do
Trabalho

1.12.
Produtor
Geral de
Notícias

01 1.900,00 Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo) e/ou
Registro Profissional
de Jornalista junto ao
Ministério do
Trabalho;

1.13.
Repórter

03 1.600,00 Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Jornalismo) e/ou
Registro Profissional de
Jornalista junto ao
Ministério do Trabalho;

1.14.
Repórter
Fotográfico

02 1.600,00 Registro Profissional
Fotojornalístico junto
ao Ministério do
Trabalho.

1.15.
Editor de
Áudio

01 800,00 Registro Profissional
de Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.16.
Locutor /
Apresentador

01 1.200,00 Registro Profissional
de Jornalista e/ou
Radialista junto ao
Ministério do
Trabalho.

1.17.
Diretor de
Criação
(Área
Publicitária)

01 2.500,00 Bacharel em
Comunicação Social
(habilitação em
Publicidade e
Propaganda) e/ou
Registro Profissional
de Publicitário junto
ao Ministério do
Trabalho.

Técnico em
comunicação

Total 28 50.500,00

Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, cumpridas em
regime de turnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados, que
poderão ser cumpridos em regime de escala, plantões noturnos e
outros  similares.

ANEXO V

Lei nº        /05

R E L A Ç Ã O  D O S  C A R G O S  D E  P R O V I M E N T O  E M
C O M I S S Ã O  C R I A D O S

Á R E A  D E  A T U A Ç Ã O  –
C O M U N I C A Ç Ã O  S O C I A L

Cargo Quantida
de Vencimento Jornada Semanal

Secretário da
Mesa de
Comunicação
S i l

01 5.214,14

Coordenador
de Agência de
Notícias

01 3.284,91

Coordenador
de Mídias 01 3.284,91

40 horas

Total 03 11.783,96

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei consolida o
compromisso da atual Mesa Diretora de iniciar a
implementação de medidas efetivas de reforma da
estrutura administrativa e de pessoal do Poder
Legislativo do Estado do Espírito Santo. Ele cria
cargos e funções permanentes no quadro de
servidores efetivos, com a conseqüente extinção de
cargos de provimento em comissão. Altera, bem
como, a estrutura da direção superior dos serviços da
Casa, criando o cargo em comissão de Secretário da
Mesa de Comunicação Social e extinguindo o de
Diretor Legislativo de Assuntos Econômicos.

Desta forma, a Mesa Diretora, com o apoio
do conjunto de parlamentares integrantes desta Casa,
avança no sentido de suprimir a informalidade e a
pessoalidade que marcam a estrutura funcional desta
Casa há décadas, instituindo os elementos que, de
fato, façam imperar os princípios básicos da
administração pública no âmbito do Poder
Legislativo do Estado do Espírito Santo.

Em números totais, a reforma aqui proposta
extingue 116 cargos, sendo 26 efetivos e 90
comissionados. Da mesma forma, cria 42 cargos,
sendo 39 efetivos e 3 comissionados, estes no nível
de Secretaria da Mesa e de Coordenação na área de
comunicação social.

Dentre as medidas que constituem o objetivo
deste Projeto de Lei, cumpre ressaltar a organização
do quadro de pessoal da área de comunicação, que
até hoje não possui uma estrutura de profissionais
própria de um serviço público de caráter
permanente. Esta, de conformidade com as normas
legais que regem a administração pública, precisa ser
perene, composta de servidores ocupantes de cargos
de provimento efetivo, devidamente qualificados e
aprovados em concurso público.

Ressaltamos, bem como, o incremento da
qualificação dos servidores cuja atuação seja voltada
para o desenvolvimento das atividades da área
legislativa, em especial no assessoramento dos
trabalhos das Frentes Parlamentares e das Comissões
Permanentes e Temporárias, Estas passarão a contar
com especialistas em políticas públicas, deles
exigida formação escolar de nível superior, com pós-
graduação em áreas estratégicas tais como turismo,
segurança pública,  educação, antropologia,
psicologia social, ciência política, ciências sociais,
geografia, demografia, história, administração e
gestão pública, arquitetura e urbanismo, engenharia
florestal, engenharia agronômica, transportes, saúde
pública, ciências agrárias, direito constitucional,
direitos administrativo, direito tributário, direito
financeiro, direito ambiental, ciência e tecnologia da



6431 – Diário do Poder Legislativo                                                                       Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005

informação, patrimônio histórico, artístico e
ambiental, biologia, oceanografia, economia, ciência
e tecnologia,  finanças e contabilidade pública.

A aprovação deste Projeto de Lei
representará um ganho de qualidade para o Poder
Legislativo e para o Estado do Espírito Santo, sem
que isto represente elevação de gastos com pessoal.
As extinções propostas representam uma economia
de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil
reais)/mês, enquanto os cargos criados, efetivos e
comissionados, perfazem uma despesa de R$
106.000,00 (centro e seis mil reais)/mês.

A diferença entre os cargos extintos e criados
será suprida com a realização, também, de concurso
público, para os cargos com vagas disponíveis, tais
como Taquígrafo Parlamentar Apanhador,
Programador de Sistemas Júnior e Analista
Legislativo.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Projeto de Lei nº 322/05. Publique-se
após o cumprimento do artigo nº 110, do Regimento
Interno. Às Comissões de Justiça, Finanças e Mesa
Diretora.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2005

Suprime o inciso II, do art. 38, da
Lei Complementar nº 282/2004, que
dispõe sobre o Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º.Fica suprimido o inciso II, do art. 38,
da Lei Complementar nº 282, de 26 de abril de 2004,
que dispõe sobre Regime Próprio de Previdência do
servidores do Estado do Espírito Santo.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 15 de
setembro de 2005.

JURANDY LOUREIRO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Complementar que ora
apresentamos objetiva suprimir o inciso II do Artigo

38, da LC nº 282, de 26 de abril de 2004, e
fundamenta-se nas seguintes exposições de motivos:

• O inciso VI do Art. 124 da Lei nº 8.213/91,
(Lei Federal que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social), estabelece
que “...o pensionista que contrair novo
matrimônio, não perde a pensão e caso o
novo cônjuge também venha a falecer, terá
que optar pela pensão mais vantajosa”;

• O novo casamento não é óbice para a pensão,
conforme Art. 77 da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991;

• No âmbito das religiões cristãs – praticadas
pela imensa maioria da população brasileira
– só é permitida a união do homem e da
mulher com as observâncias das Leis do País,
ou seja: após o CASAMENTO CIVIL, pois
fora disso é concubinato, mancebia;

• Proibir que os viúvos e viúvas não possam
contrair novas núpcias, é contrariar tanto as
leis divinas quanto as recomendações da
medicina, pois a solidão é uma companheira
indesejável em todos os seus aspectos;

• Os viúvos e viúvas que já se adaptaram a um
determinado padrão econômico-financeiro, a
qualquer perda monetária por pequena que
seja, lhes acarretará sérios impactos em suas
vidas;

• Acrescente-se a isso que o Estado não terá
nenhuma despesa a mais, na hipótese dos
viúvos virem a assumir um novo enlace;

• Finalmente, o que estamos propondo neste
Projeto não é a vitaliciedade da pensão e sim
a continuação do recebimento, enquanto o
pensionista for vivo.

Ante o exposto, submetemos à apreciação
dos nobres pares nesta Casa do presente Projeto de
Lei Complementar, na certeza de contar com o apoio
necessário à sua tramitação e aprovação final.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Projeto de Lei Complementar nº
23/05.Devolva-se ao autor com base no artigo nº136
do Regimento Interno e do artigo 63 da Constituição
Estadual. Às Comissões de Justiça, Finanças e Mesa
Diretora.

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

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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Os Deputados abaixo assinados no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem, mui
respeitosamente, a V. Exa. que seja inserido nos
Anais desta Casa de VOTO DE PROFUNDO
PESAR pelo falecimento de José Luiz Cláudio
Corrêa, ocorrido no dia 09 de outubro do corrente
ano.

Requerem ainda, que este documento seja
remetido a Sra. Iara Vello Corrêa e demais
familiares, no seguinte endereço: Rua Onório
Ferreira de Andrade, 51, Santa Lúcia, Vitória-ES,
CEP 29055-300.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

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, vem à presença de V. Exa.
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO
FALECIMENTO DA SRA. FIRMINDA
BASSETI PEDRO, OCORRIDO NO DIA 10 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO.
SOLIDARIZAMOS NESTE MOMENTO DE
DOR COM SUA FILHA SAYONARA BASSETI
SILVA EXTENSIVO AOS DEMAIS
FAMILIARES.

Consternado com lamentável perda, requer
ainda que, seja dada ciência desta homenagem
póstuma à família enlutada, no teor deste, no seguinte
endereço: Rua Peçanha Povoa, 121 – Alagoano –
Vitória-ES – 29025-710.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Requerimentos s/nºs 2005.
Transmitam-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2529/2005

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

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa. que
encaminhe à Exma. Senhora Secretária de Estado
de Desenvolvimento, de Infra-estrutura e dos
Transportes – SEDIT, o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÃO:

1) Qual a previsão para o asfaltamento da
estrada que liga o Distrito do Café/Alegre a
São Benedito/São José do Calçado?

2) Há recursos para essa obra?

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2005.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Requerimento de Informação nº
2529/05. Oficia-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2530/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, de acordo com o artigo
295, parágrafo 3º, requer a V. Exa. licença para
tratamento de saúde, para justificar suas ausências
nas 165ª e 166ª Sessões Ordinárias dos dias 10 e 11 e
outubro de 2005 conforme atestado médico anexo.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Requerimento nº 2530/05. Defiro.

À Secretaria para providenciar ato de licença.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PARECER
ORAL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA, pela
rejeição do despacho denegatório do Sr. Presidente,
aposto ao Projeto de Lei nº 20/2003, de autoria do
ex-Deputado Helder Salomão, que institui a gestão
democrática no Sistema Estadual de Ensino.
PUBLICADO NO DPL DO DIA 06/10/2005.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o parecer oral que acaba
de ser lido.
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Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 108/2005

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

A Deputada infra assinada, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
Vossa Excelência, na forma dos artigos 158, VI e
217, II, do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 1.600/91, após ouvido o Plenário,
REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei nº
99/2005, de sua autoria, que revoga a alínea “e” e
todos os seus parágrafos do artigo 8º da Lei nº 3.603,
que estabelece cota mínima de reserva de vagas para
estágio de alunos da rede pública e dá outras
providências.

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2005.

SUELI VIDIGAL
Deputada Estadual

Líder do PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
108/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 109/2005

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

O Deputado infra-assinado no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de
Lei nº 310/2005, que autoriza o Poder Executivo a
doar uma área de terreno do Estado ao Serviço Social
do Comércio (Sesc).

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento de
Urgência nº 109/2005 que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 110/2005

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

O Deputado infra-assinado no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa
Excelência REGIME DE URGÊNCIA para o
Projeto de Lei nº 309/2005, que concede anistia de
débito tributário da Companhia de Armazém e Silos
do Espírito Santo (Cases).

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento de
Urgência  nº 110/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 111/2005

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

A Deputada abaixo assinada, Líder do PDT,
no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.
Exª,. após ouvido o Plenário, REGIME DE
URGÊNCIA para o Projeto de Resolução nº 109/05,
de sua autoria, que institui a Comenda João Santos
Pereira de mérito jornalístico.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

SUELY VIDIGAL
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento de
Urgência nº 111/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 112/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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O Deputado infra-assinado no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a Vossa
Excelência Regime de Urgência para o Projeto de
Lei nº 311/2005, que altera dispositivos da Lei nº
7.860/2004, que cria a Agência de Serviços Públicos
de Energia do Estado do Espírito Santo – ASPE.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento de
Urgência  nº 112/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
Nº 105/2005

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

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

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

“Apresentação do Projeto de Lei
estabelecendo em 25% a alíquota do ICMS para a
gasolina vendida no Estado do Espírito Santo”.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 05 de
outubro de 2005.

SUELI VIDIGAL
Deputada Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa solicitar o Governo
do Estado do Espírito Santo a revogação do aumento
da alíquota do ICMS da gasolina, que passou de 25%
para 30%.

Em menos de um mês a gasolina vendida no
Espírito Santo teve dois reajustes, penalizando a
população e segmentos empresariais que dependem
desse combustível para trabalhar.

Segundo estudo do Sindicato dos Postos de
Combustíveis (Sindipostos), o litro da gasolina deve
chegar no início do ano a R$ 3,00, graças
principalmente ao aumento da alíquota do ICMS.

A situação é tão grave que recentemente o
Secretário da Fazenda, vendo a o absurdo do
aumento da alíquota, acenou com sua revogação.
Nada mais oportuno, portanto, o Governo do Estado
rever esse absurdo e injusto aumento da carga
tributária.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão a Indicação nº
105/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a Indicação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
Nº 106/2005

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

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

Pavimentação do contorno do município de
Piúma, no trecho compreendido entre a Fazenda
Boa Vista – ao lado da ponte de entrada da Cidade –
até o Bairro Piuminas, numa extensão de 03 Km.

A presente indicação justifica-se tendo em
vista que durante as obras da Rodovia do Sol – Sul,
contrariando a previsão inicial, foi realizada a
pavimentação passando pelo centro da cidade.

Hoje, com o crescimento ocorrido na região
particularmente durante as temporadas de verão,
aquele município vê intensamente comprometida a
circulação em suas vias, não havendo como suportar
o intenso tráfego que o movimento turístico provoca
na Região.

Certo da sensibilidade de Vossa Excelência
para esse e tantos outros pleito de ordem social,
antecipadamente, agradecemos a atenção dispensada,
ao passo que renovamos nossos protesto de estima e
consideração.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2005.
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CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão a Indicação nº
106/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a Indicação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
N° 107/2005

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

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

Pavimentação da estrada que liga a rodovia
do contorno do município de Vitória – na altura da
Coimex – até a rodovia ES- 080 na comunidade de
Três Pontes com extensão de 7 km,

A presente indicação é de fundamental
importância para o desenvolvimento econômico,
turístico e social do Município e da região Central-
Serrana, que inclui além de Santa Leopoldina com
aproximadamente 13.000 habitantes, os Municípios
de Santa Maria de Jetibá com 28.700 habitantes,
Santa Teresa com 22.000, Itarana com 11.900,
Itaguaçu com 14.400 e São Roque do Canaã com
10.500 habitantes, totalizando aproximadamente
100.500 habitantes.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de
2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1° Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2° Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão a Indicação nº
107/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a Indicação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: INDICAÇÃO
Nº 108/2005

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

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

Recuperação da Manta Asfáltica da Rodovia
“Professor José Bérgamo” que consiste na estrada
que liga a sede do Município de Itaguaçú ao distrito
de Itaimbé, numa extensão de 25 Km.

A presente indicação justifica-se pelo fato
daquela rodovia ser, desde sua construção em 1986, a
principal via de acesso ao norte do Estado, e aos
principais pólos daquela região como Colatina e
outros municípios. É ainda rodovia fundamental para
o transporte de grãos, feitos a partir de Goias e Minas
Gerais, tendo como principais clientes as
cooperativas de produtos hortifrutigranjeiros com
destaque para a COOPEAVI de Santa Maria de
Jetibá.

Não menos importante é o papel cumprido
por aquela rodovia, no escoamento da produção
hortifutigranjeira local, assim como também devemos
considerar o fato de ser via utilizada diariamente no
transporte de alunos do nível fundamental ao superior
que estudam nos arredores.

Certo da sensibilidade de Vossa Excelência
para esse e tantos outros pleitos de ordem social,
antecipadamente, agradecemos a atenção dispensada,
ao passo que renovamos nossos protestos de estima e
consideração.

Sala das Sessões, em 07 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão a Indicação nº
108/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a Indicação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2531/05

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

O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de
suas prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exa.,
o cancelamento da Sessão Especial sobre o Fundo
Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais, no dia 17 de outubro do ano
em curso, às 9:00h, no Plenário desta Casa de Leis.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Vitória, 11 de outubro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual – PL

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Requerimento nº
2531/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2532/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exa., o
cancelamento da Sessão Solene do dia 27/10/2005,
em homenagem ao “Grupo Buaiz Alimentos”.

Vitória, 17 de outubro de 2005.

GILSON GOMES
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Requerimento nº
2532/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2533/05

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

O Deputado Estadual Gilson Gomes, no uso
de suas prerrogativas regimentais, requerer a V. Exa.,
ouvido ao Plenário a utilização desta Casa de Leis
para que no dia 01 de Dezembro de 2005 – Quinta-
feira, neste Plenário, seja realizada uma Sessão
Solene, em homenagem aos 94 anos do Hotel
Custódio em Afonso Cláudio, com início
programado para às 15:30 h. m.

Na respectiva de receber o apoio dos ilustres
pares, subscrevo.

Vitória, 17 de outubro de 2005.

GILSON GOMES
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em discussão o Requerimento nº
2533/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2455/2005

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

O Deputado Estadual EUCLÉRIO
SAMPAIO - PDT, abaixo assinado, no uso de
prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste
Legislativo Estadual de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com o povo do Espírito
Santo e mui respeitosamente com os moradores do
Bairro Ataíde-Vila Velha/ES e com o novo
Presidente do movimento comunitário do mesmo
Bairro, GELSON SANTA ROSA e demais
membros da chapa 2, pela vitória na eleição
comunitária realizada no último dia 02/10/2005.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita ao homenageados através do Ilmo. Sr.
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Gelson Santa Rosa-Presidente do Movimento
Comunitário de Ataíde - Rua Manoel Bandeira,
72 - CEP:. 29.119-210 - Ataíde - Vila Velha/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 04 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2455/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2456/2005

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

O Deputado Rudinho de Souza, no uso de
suas prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª.,
após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta
Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE, em especial com a
população de Aracruz, que realizará nos dias 06, 07,
08 e 09 de outubro do corrente ano a 16ª Exposição
Agropecuária de Aracruz.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exmo. Sr. Ademar
Coutinho Devéns - Prefeito Municipal de Aracruz,
End: Av. Venâncio Flores, nº 1333 – Centro -
Aracruz/ES - CEP: 29.190-010 e ao Exmo. Sr. Jones
Cavaglieri - Vice-Prefeito Municipal de Aracruz,
End: Av. Venâncio Flores, nº 1333-Centro-
Aracruz/ES - CEP: 29.190-010.

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual - PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2456/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2457/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES à
Diretora-Executiva do Telejornal tribuna notícias 2º
edição Janice Jordaim, pelo lançamento do referido
telejornal, que acontece no dia 03 do mês em curso,
na TV tribuna, em Vitória-ES.

Requerem, ainda, que este documento seja
remetido a Srª. Janice Jordaim, no seguinte endereço:
Rua Joaquim Plácido da Silva, 225, Ilha de Santa
Maria, Vitória-ES, CEP: 29051-070.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
03 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2457/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2458/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia
Guilherme Henrique Pereira, pela organização da
Semana de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,
cuja abertura acontece no dia 03 do mês em curso, no
Palácio da Fonte Grande, em Vitória-ES.

Requerem, ainda que este documento seja
remetido ao Sr. Guilherme Henrique Pereira, no
seguinte endereço: Av. Vitória, 2045, 3º andar,
Bairro Nazareth, Vitória-ES, CEP: 29041-230.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
03 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2458/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2459/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao colunista Wesley Sathler, pelo aniversário de 1
ano de Sociedade/Editorial, comemorado no dia 15
do mês em curso no Cerimonial Le Rose, em Vitória-
ES.

Requerem, ainda que este documento seja
remetido ao Sr. Wesley Sathler, no seguinte
endereço: Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira,
Vitória-ES, CEP: 29050-660.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
30 de setembro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2459/05, que acaba de ser lido.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2460/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil-SINDICON Aristóteles Passos
Costa Neto, pelos 71 anos de existência daquela
entidade, comemorados no dia 03 de outubro do ano
em curso.

Requerem, ainda que este documento seja
remetido ao Sr. Aristóteles Passos Costa Neto, no

seguinte endereço: Av. Nossa Senhora da
Penha,1830, 3º andar, Bairro Vermelho, Vitória-ES,
CEP: 29045-400.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
30 de setembro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2460/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2461/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao engenheiro civil Carlos Teixeira de Campos
Junior, pelo lançamento do livro “História da
Construção e das Transformações da Cidade”, que
aconteceu no dia 28 do mês em curso, no Centro de
Convenções de Vitória-ES.

Requerem, ainda que este documento seja
remetido ao Sr. Carlos Teixeira Campos Junior, no
seguinte endereço: Av. Saturnino de Brito, 447, ap.
1202, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP: 29055-180.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
30 de setembro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2461/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2462/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
aos professores Renato Miranda e Giulianno
Bresciane, pelo lançamento do 1º livro editado pelo
Curso de Marketing da UVV “Marketing-Reflexões
Estratégicas para Mercados Competitivos”, que
aconteceu no dia 1º do mês em curso, na Livraria
Nobel, em Vitória-ES.

Requerem, ainda que este documento seja
remetido aos Srs. Renato Miranda no seguinte
endereço: Rua Luiz Fernandes Reis, 252, ap. 903,
Praia da Costa - Vila Velha-ES, CEP: 29101-120; e
Giulianno Bresciane, no seguinte endereço: Rua
Desembargador João Manoel de Carvalho, 245, ap.
501, Bairro Vermelho, Vitória-ES, CEP: 29057-630.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
03 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2462/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2463/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A SENHORA GEORGINA MELLO TEIXEIRA,
PELO LANÇAMENTO DA 3ª EDIÇÃO DO
LIVRO “BOM JESUS DO ITABAPOANA” DO
ESCRITOR CAPIXABA ZICO CAMARGO.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua João

Gomes Teixeira, 12 – Centro - Bom Jesus do
Itabapoana/RJ 28360-000.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2463/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2464/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O SENHOR ROBERTO DA CUNHA PENEDO
PELO LANÇAMENTO DO LIVRO “A TAXA
INTERNA DE RETORNO NA ANÁLISE DE
INVESTIMENTOS”.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Av.
Saturnino de Brito, 915, apto. 601 Ed. Meridien -
Praia do Canto - Vitória-ES 29055-180.

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2464/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2465/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
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Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O SENHOR WAGNER JOSÉ FAFÁ BORGES,
PELA REALIZAÇÃO DA EXPOCIÊNCIA 2005.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua
Diógenes Nascimento das Neves, 52 – Bairro
Vermelho/ES 29057-670.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2465/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2466/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL – INCAPER,
SENHOR ENIO BERGOLI DA COSTA, PELA
REALIZAÇÃO DO PAPAYA BRASILEIRO
2005 – II SIMPÓSIO DO PAPAYA
BRASILEIRO.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua
Afonso Sarlo, 160 – Bento Ferreira – Vitória/ES
29052-010.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

REQUERIMENTO Nº 2468/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA – SEAG,
EXCELENTÍSSIMO SENHOR RICARDO DE
REZENDE FERRAÇO, PELA REALIZAÇÃO
DO PAPAYA BRASILEIRO 2005 – II
SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua
Raimundo Nonato, 116 – Forte São João –
Vitória/ES 29010-540.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

REQUERIMENTO Nº 2513/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
Plenário a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQÜICULTURA E PESCA – SEAG e a
INCAPER – INSTITUTO CAPIXABA DE
PESQUISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL pela realização do PAPAYA
BRASIL 2005 – II SIMPÓSIO DO PAPAYA
BRASILEIRO, realizado nos dias 04 a 07 de
outubro.Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SEAG, através do Secretário,
Exmo. Sr. Ricardo Ferraço, na Rua Raimundo
Nonato, nº 116 – Forte São João – Vitória-ES – CEP:
29010-540.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos nsº
2466, 2468 e 2513/05, idênticos, que acabam de ser
lidos.
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O Srs. Deputados que os aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Junte-se. Aprovados.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2467/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO FESTA DA
POLENTA – AFEPOL, SENHOR TARCÍSIO
JOSÉ CALIMAN, PELA REALIZAÇÃO 27ª
FESTA DA POLENTA NO MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, ONDE
PROPORCIONA A TODOS, VIVÊNCIAS DAS
TRADIÇÕES ÍTALO-BRASILEIRAS.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua
Padre Antônio Martinez, 116 – Santa Cruz – Venda
Nova do Imigrante/ES 29375-000.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2467/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2469/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM OS CACHOEIRENSES PELA
REALIZAÇÃO DA “IX FESTA DA CASA DE
CACHOEIRO CONSULADO”.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, Exmo. Sr. Vereador Hércules Silveira,
MD Mentor da Festa da Casa de Cachoeiro

Consulado, no seguinte endereço: Câmara Municipal
de Vereadores, Praça Frei Pedro Palácios, s/n,
Prainha, Vila Velha/ES, Cep: 29.100-165.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 setembro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2469/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2470/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM OS MUNÍCIPES DE
“MUQUI”, PELA REALIZAÇÃO DO “55º
ENCONTRO NACIONAL DE FOLIAS DE
REIS”.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, respectivamente, ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal – José Paulo Viçosi e à Secretária
Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer –
Sra. Joelma Consuelo Fonseca e Silva, no seguinte:
Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui/ES, Cep:
29.480-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 setembro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2470/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2471/05

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM O SISTEMA OCB/ES-
SESCOOP/ES, PELA CERTIFICAÇÃO DE
REGULARIDADE TÉCNICA DAS
COOPERATIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, através do Presidente, à Diretoria da
OCB/ES-SESCOOP/ES, Sr. Benjamin de Freitas
Pinheiro, no seguinte endereço: Rua Dionízio
Rozendo, 155, Ed. Renata, 8º andar, Cidade Alta,
Vitória – ES – CEP: 29010-100.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 setembro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2471/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2472/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem a presença de V. Exª
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL, COM O ESCRITOR JOSÉ IRINEU
OLIVEIRA, PELO LANÇAMENTO DE SEU
LIVRO “O GRITO DAS PEDRAS – A
ROMARIA DOS MÁRTIRES DO MÁRMORE”,
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, ao autor, no seguinte endereço: Rua
Joaquim Aquino Xavier, 02, Nova Brasília,
Cachoeiro de Itapemirim/ES, Cep: 29302-340.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 setembro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2472/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2473/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª para
requerer a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM OS MUNÍCIPES DE “BARRA
DE SÃO FRANCISCO”, PELOS FESTEJOS EM
HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, EM 04 DE OUTUBRO
DE 2005.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, aos homenageados, através do Exmo.
Sr. Prefeito EDSON HENRIQUE PEREIRA, no
seguinte endereço: Prefeitura Municipal, Rua Des.
Dalton Bastos, 01, Centro, Cep: 29.800-000, Barra de
São Francisco – ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
04 outubro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2473/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTOS NºS 2474 E 2497/05

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª a
inserção nos Anais desta Casa de Leis, VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
OS MUNÍCIPES DE “CONCEIÇÃO DA
BARRA”, PELA COMEMORAÇÃO DO
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO
POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO
MUNICÍPIO, EM 06 DE OUTUBRO DE 2005.
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Requerem, pois, a essa Presidência, que
transmita, o teor deste, aos homenageados, através do
Exmo. Sr. Prefeito MANOEL P. DA FONSECA, no
seguinte endereço: PMCB, Praça Prefeito José Luiz
da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra, CEP:
29960-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
03 outubro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual
SUELI VIDIGAL

Deputada Estadual – PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação os Requerimentos nsº
2474 e 2497/05, idênticos,  que acabam de ser lidos.

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

Aprovados.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2475/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE E EM
ESPECIAL COM OS MUNÍCIPES DE
“MONTANHA”, PELOS FESTEJOS EM
HOMENAGEM Á PADROEIRA NOSSA
SENHORA APARECIDA, EM 12 DE OUTUBRO
DE 2005.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento, aos homenageados, através do Exmo.
Sr. Prefeito HÉRCULES FAVARATO, no seguinte
endereço: Prefeitura Municipal, Praça Osvaldo
Lopes, s/n, Centro, CEP: 29.890-000, Montanha/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 outubro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2475/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2476/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, vem à presença de V. Exª.
para requerer a inserção nos Anais desta Casa de
Leis, VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO-SANTENSE, E EM
ESPECIAL COM OS MUNÍCIPES DE
“IBATIBA”, PELA REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS EM HOMENAGEM À PADROEIRA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EM 07 DE
OUTUBRO DE 2005.

Requer ainda que, do presente, se dê
conhecimento, aos homenageados, através do Exmo.
Sr. Prefeito JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA, no
seguinte endereço: Prefeitura Municipal, Rua
Salomão Fadhadlah, 255, Centro, CEP.: 29.396-000,
Ibatiba/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
07 de outubro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2476/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2477/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a Sra.
BEATRIZ RASSELI CROCE, pela reportagem dos
130 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO
BRASIL – “20 mil pessoas em Santa Teresa
Espírito Santo na Festa pelos 130 anos da
Imigração Italiana no Brasil”, na Revista Italiana
Trentini nel mondo, N.7-LUGLIO 2005 pág. 15.

Poucos países do mundo têm uma
colonização italiana tão eloqüente quanto o Brasil.
São histórias que narram uma trajetória sócio-cultural
como poucas. Em Santa Teresa, a 78 quilômetros de
Vitória temos a cidade de Santa Teresa, que
conforme nos narra Beatriz Rassele em sua belíssima
reportagem na Revista Italiana Trentini nel Mondo.
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“20 MIL PESSOAS EM SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO NA FESTA PELOS 130
ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO
BRASIL”

A REPORTAGEM NARRA:

“... neste mês em todo o Brasil são
numerosas as iniciativas de comemorar e festejar
os 130 anos da Imigração Italiana nos países da
América do Sul. Obviamente é impossível
registrar todas a festas, manifestações e os
programas. Mas, neste número Beatriz Rasseli
narra para o mundo a manifestação que ocorreu
em Santa Teresa, no Espírito Santo, organizado
pelo Presidente do Círculo Trentino de Santa
Teresa – Sr. Antônio Ângelo Zurlo em conjunto
com a Prefeitura Municipal e toda a comunidade
de Santa Teresa”.

Um pouco da História:

“...o governo incentivou aos cidadãos
imigrantes a buscar terras em meio à floresta
ainda virgem e, em 26 de junho de 1875, data que
se comemora a fundação de Santa Teresa,
algumas famílias italianas, os Trentinos
fundaram, como se conhece, a primeira cidade
italiana”.

Assim nos contou Beatriz, sobre a festa
que aconteceu nos dias 19 a 26 de junho em Santa
Teresa. O nosso voto de congratulação a essa
guerreira com o carinho que relata sobre a
imigração e a organização da Festa no nosso
Estado.

Destacando a importância da riqueza
cultural na formação de nosso Estado e do
empenho desenvolvido por todos os imigrantes,
tão bem narrado por você Beatriz, conseguindo
um espaço privilegiado e de grande importância
na revista italiana, promovendo a divulgação de
parte de nossas belezas além das fronteiras de
nosso país.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a Beatriz Rasseli Croce, na Av.
Nossa Senhora da Penha, 570 – lj. 04 – Praia do
Canto – Vitória – ES – CEP: 29.055-912.

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2477/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2478/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem
respeitosamente requer a V. Exª., ouvido o Plenário,
a inserção de VOTO DE CONGRATULAÇÕES
AO POVO DO ESPÍRITO SANTO, especialmente
aos munícipes de ARACRUZ, IBIRAÇU, JOÃO
NEIVA, LINHARES, RIO BANANAL E
SOORETAMA, que obedecendo aos preceitos
constitucionais e a decisão dos Conselhos Municipais
de Saúde pela realização ETAPA MICRO-
REGIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL
DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE, nos dias 23 e 24 de setembro.

Outrossim, Requer ainda que do presente seja
dado conhecimento, através dos Exmo. Srs. Prefeitos
Municipais como segue:

ARACRUZ – Prefeito Ademar Coutinho Devéns, na
Av. Venâncio Flores, 1333 – Centro – Aracruz – ES
– CEP:29190-000.

IBIRAÇU – Prefeito Jauber Dório Pignaton, na Av.
Conde D’Eu, 486 – Centro – Ibiraçu – ES – CEP:
29670-000.

JOÃO NEIVA – Prefeito Luiz Carlos Peruchi, na Av.
Presidente Vargas, 157 – Centro – João Neiva – ES –
CEP: 29680-000.

LINHARES – Prefeito José Carlos Elias, na Av.
Jones dos Santos Neves, 1292 – Centro – Linhares –
ES – CEP: 29900-902.

RIO BANANAL – Prefeito Felismino Ardizzon, na
Av. 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal –
ES – CEP: 29290-000.

SOORETAMA – Prefeito Esmael Nunes Loureiro,
na Rua Vitório Bóbbio, 157 – Centro – Sooretama –
ES – CEP: 29927-000.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de
2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2478/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2479/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente ao TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO e ao
PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO
CLÁUDIO, INAUGURAÇÃO DA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO FÓRUM JUIZ ATAHUALPA
LESSA, da Comarca de Afonso Cláudio, realizado
no dia 23 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Desembargador Adalto Dias
Tristão e ao Diretor do Fórum de Afonso Cláudio,
Juiz de Direito Antônio Côrtes da Paixão na Rua
Desembargador Homero Magra, s/nº Enseada do Suá
– Vitória/ES – CEP: 29050-275 e ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Afonso Cláudio Sr. Edélio
Francisco Guedes, na Praça Independente, 341 –
Centro – Afonso Cláudio – ES – CEP: 29600-000.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de
2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2479/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2480/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO

ESPÍRITO SANTO, especialmente ao
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO pelas comemorações alusivas
aos 70 ANOS DA ENTIDADE, e do Lançamento
do Livro “HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO E
DAS TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE”,
realizado no dia 28 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao SINDICON, através do seu
Presidente Ilmo. Sr. Aristóteles Passos Costa Neto e
toda Diretoria, na Av. Nossa Senhora da Penha, 1830
– Ed. Vila da Penha – Barro Vermelho – Vitória – ES
– CEP: 29.045-400.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de
2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2480/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2481/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a FINDES-
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESPÍRITO SANTO pela realização da OFICINA
DE TRABALHO – PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DO SETOR
METALMECÂNICO DO ESPÍRITO SANTO,
realizado no dia 30 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a FINDES, através de seu
Presidente e Diretor Regional, Lucas Izoton Vieira,
na Av. Nossa Senhora da Penha – 2053 – Edifício
FINDES – Santa Luiza – Vitória-ES – CEP: 29045-
403.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de
2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2481/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2482/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQUICULTURA E PESCA e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS pela
INAUGURAÇÃO DAS CASAS CONSTRUÍDAS
NO PROGRAMA VIVER NO CAMPO, no
Município de SÃO MATEUS, realizado no dia 29 de
setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SEAG, através do Secretário,
Exmo. Sr. Ricardo Ferraço, na Rua Raimundo
Nonato, nº 116 – Forte de São João – Vitória-ES.
CEP: 29010-540 e ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
de São Mateus, Sr. Laureano Marco Zancanela, na
Av. Jones dos Santos Neves, 70 – Centro São Mateus
– ES – CEP: 29930-000.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de
2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2482/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2483/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE

CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a TV
VITÓRIA, pela Comemoração de 1 ANO DO
JORNAL LOCAL, realizado no dia 26 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a TV VITÓRIA, para a Direção
do Programa, através do endereço Estúdio Jornalismo
TV Vitória – Av. Pres. Florentino Ávidos, 350, Ed.
Buaiz – 7º Andar, Parque Moscoso – Vitória – ES –
CEP: 29.020-040.

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2483/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2487/2005

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

A Deputada abaixo assinada, amparada pelo
art. 102 do Regimento Interno, requer a V. Exa.,
ouvido o Plenário, a destinação do Grande
Expediente da sessão ordinária do dia 18 de outubro
de 2005, para a realização de um debate sobre o
plebiscito que decidirá sobre a situação do comércio
de armas no Brasil.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2005.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – - Em discussão o Requerimento nº
2487/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2488/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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A Deputada infra assinada, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer seja cancelada a
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Hoteleiro,
prevista para acontecer no dia 09 de novembro de
2005, quarta-feira, às 19:00h, no Plenário deste
Legislativo Estadual.

Informamos a V. Exa. que no mesmo dia e
horário será realizada a Sessão Solene em
homenagem ao Decorador, Arquiteto e Designer.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, aos
04 dias de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PP

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Requerimento nº
2488/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2489/05

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

O Deputado CLÁUDIO THIAGO, no uso de
suas prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª.,
viabilização da realização da Sessão Especial
sobre o Fundo Estadual de Combate à pobreza e
às desigualdades Sociais, no dia 17 de outubro do
ano em curso, às 9.00h, no Plenário desta Casa de
Leis.

Neste Termos,
Pede Deferimento.

Vitória, 3 de outubro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual – PL

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Requerimento nº
2489/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2494/2005

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

O Deputado Estadual Euclério Sampaio –
PDT, abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas
regimentais, com fulcro no Art. 159 e Incisos do
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a
V.Exª., após ouvido o Plenário, a realização de uma
SESSÃO SOLENE em homenagem ao DIA
NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA a
realizar-se às 19:30 horas do dia 21 de Novembro
de 2005, no plenário desta Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 05 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2494/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2495/2005

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

O Deputado Estadual, abaixo assinado, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem requerer a
V.Exª., nos termos contidos no artigo 102 do
Regimento Interno após ouvido o Plenário desta
ALES, seja destinado o Grande Expediente da Sessão
Ordinária que será realizada no dia 19 de outubro do
ano de 2005, para que o Senhor PAULO CESAR
BRUSQUI DE ALMEIDA, na condição de
Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo, possa estar fazendo prestação de contas à
sociedade no que tange a sua administração, bem
como, informar à população, quais os serviços que
estão disponibilizados, junto aquele órgão, momento
em que, aquele Presidente prontificou-se em estar à
disposição dos Deputados para que os mesmos
possam lhe estar fazendo questionamentos diretos,
críticas e sugestões.

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2005.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual - PSB
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em discussão o Requerimento nº
2495/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2496/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer, a
V. Exª. após ouvido o Plenário, que seja cancelada a
Sessão Solene alusiva ao Dia da Reforma
Protestante, prevista para ser realizada no Plenário
desta Casa de Leis, no dia 27 de outubro do ano em
curso, a partir das 15:30 horas.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,
Vitória – ES., 07 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2496/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2498/2005

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

O Deputado Estadual, abaixo assinado, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES ao Exmo. Sr. Jailson José
Quiuqui – Prefeito Municipal de Águia Branca, pelas
comemorações do Aniversário de 17 anos do
Município de Águia Branca.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Jailson José
Quiuqui – Prefeito Municipal de Águia Branca,
situado à Rua Vicente Pissinati, 71, Centro, 29795-
000, Águia Branca-ES.

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2005.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual – PSB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2498/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2499/2005

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

A Comissão de Turismo e Desporto desta
Augusta Casa de Leis, na qualidade de sua Presidente
Deputada Fátima Couzi, em nome de seus membros,
no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a
Vossa Excelência, ouvido o Plenário, a inserção nos
Anais desta Casa de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O ESPÍRITO
SANTO CONVENTION & VISITORS BUREAU
e em especial com o Presidente Sr. PEDRO
PAULO PERIM, pela realização do III
SEMINÁRIO DO ESPÍRITO SANTO –
“TRABALHANDO A QUALIDADE NO
TURISMO DE EVENTOS”.

Requer pois, a essa Presidência, que
transmita o Sr. Pedro Paulo Perim Berger, Presidente
do ES Convention & Visitors Bureau, à rua José
Farias nº 134, Ed. Med Center, sala 303, Bairro Santa
Luzia – Vitória/ES – CEP: 29.045-430.

N. Termos
P. Deferimento

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de outubro de 2005.

Deputada FÁTIMA COUZI

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2499/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2500/2005

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

A Deputada LUZIA TOLEDO, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª.,
ouvido o douto Plenário, que seja inserido nos Anais
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desta Casa de Leis um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA
PELA REALIZAÇÃO DA XXX
CONCENTRAÇÃO COMINITÁRIA E FESTA
DOS ITARANENSE AUSENTES.

O Município de Itarana fica cravado no norte
do Estado e é uma região belíssima. Deu aquela terra
bons filhos que contribuíram para o desenvolvimento
do Estado do Espírito Santo.

Reunir aqueles que por motivos vários
tiveram que deixar seu torrão natal é valorizar o
Itaranense Ausente, demostrando que o carinho e o
lugar de filho da terra está preservado, intacto e
esperando que, em outros dias, seja ele ocupado.

A Festa da XXX Concentração Comunitária
vem trazer a união e a alegria para a população de
todo o município, buscando a integração entre a
população da cidade e do campo.

Parabenizo a iniciativa e desejo que o evento
seja coroado pelo sucesso.

Requeiro, ainda, que do ato desta Casa de leis
seja dado conhecimento ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal IVAN MENEGUEL, extensivo a toda sua
equipe, no seguinte endereço: Rua Elias Estevão
Colnago, 65, Centro, Itarana/ES – CEP: 29620-000

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 07 de
outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PP

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2500/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2501/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PELA 16ª
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE
ARACRUZ.

Requer ainda a essa Presidência que
transmita o teor deste ao Exmo. Sr. Prefeito de
Aracruz, Exmo. Sr. Ademar Coutinho, no seguinte

endereço: Avenida Venancio Flores, 1333 – Centro –
Aracruz – ES. CEP: 29.190-010.

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2501/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2502/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES O POVO ESPÍRITO-
SANTENSE E EM ESPECIAL COM O
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO
CÉSAR HARTUNG GOMES, PELAS
INAUGURAÇÕES DA TELEFONIA DA
COMUNIDADE DE MONTES CLAROS, DA
AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, DO ESCRITÓRO
DO IDAF E PELA ENTREGA DE MÁQUINAS,
NO MUNICÍPIO DE PANCAS.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua 7 de
setembro, 382 – Palácio da Fonte Grande – Centro –
Vitória/ES 29.015-000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice – Presidente

Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2502/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2503/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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O Deputado Estadual EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT, abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a V. Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste
Legislativo Estadual de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com a Polícia Militar e mui
respeitosamente com a o soldado Augusto de
Oliveira Loureiro em face do excelentíssimo trabalho
da célula interativa da grande São Torquato.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita aos homenageados o teor da presente
proposição através do: Comando Geral da Polícia
Militar de Maruipe e ao soldado Augusto de Oliveira
Loureiro – Avenida Maruipe nº 2111 Bairro Maruipe
– Vitória/ES CEP: 29045230.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 07 de novembro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2503/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2504/2005

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

Os Deputados, abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª., que seja inserido nos
Anais desta Casa um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com o Povo Capixaba e em
especial com o Sr. Theodiano Basto, pelo lançamento
do livro de sua autoria O Triunfo das Idéias, ocorrido
no dia 1º de outubro de 2005 na 2º Bienal Capixaba
do Livro, no Shopping Norte Sul.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao seguinte endereço: Sr. Theodiano Basto,
Av. Augusto Saint – Hilaine, 747, Manguinhos,
Serra, ES, CEP: 29.173-469.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2504/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2505/2005

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

Os Deputados, abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª., que seja inserido nos
Anais desta Casa um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com o Povo Capixaba e em
especial com a Cáritas Arquidiocesana de Vitória,
pelos 38 anos de fundação, comemorados no dia 29
de setembro de 2005 na Catedral Metropolitana de
Vitória, em Missa de Ação de Graças.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao seguinte endereço: Cáritas
Arquidiocesana de Vitória, Rua Abílio dos Santos,
47, Centro, Vitória, ES, CEP: 29.015-620.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2505/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2506/2005

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

Os Deputados, abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª., que seja inserido nos
Anais desta Casa um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com o Povo Capixaba e em
especial com o Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa de Vila Velha, pela
realização do Fórum Permanente Pró – Cidadania
do Idoso de Vila Velha, em comemoração ao Dia
Nacional do Idoso, ocorrido entre os dias 27 de
setembro de 04 de outubro de 2005.
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Requerem ainda que este documento seja
remetido ao seguinte endereço: Prefeitura Municipal
de Vila Velha – Secretaria Municipal de Ação Social,
Rua Henrique Laranja, 39, Centro, Vila Velha, ES,
CEP: 29.100-903.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2506/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2507/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
com o Povo Capixaba e em especial com o CREA
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Espírito Santo), o CEFET-ES (Centro
Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo),
a FEST (Fundação Espírito Santense de Tecnologia)
e a Deputada Iriny Lopes, pela realização da oficina
de trabalho Plataforma Tecnologia do Setor
Metalmecânico no Espírito Santo, ocorrida no
auditório da FINDES e do CEFET-ES nos dias 29 e
30 de setembro de 2005.

Requerem ainda que este documento seja
remetido aos seguintes endereços: CREA, Av. César
Hilal, 700, Edifício Yung, 1º andar, Bento Ferreira,
Vitória, ES, CEP: 29052-232; CEFET-ES, Av.
Vitória, 1729, Jucutuquara, Vitória, ES, CEP 29040-
780; FEST, Av. Fernando Ferrari, 845, Campus
Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, Caixa Postal
9045, CEP: 29.060-410; e Deputada Iriny Lopes, Rua
Alberto Oliveira Santos, 59/1010, Ed. Ricamar,
Centro, Vitória, ES, CEP: 29010-250.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual - PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual - PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2507/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2508/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao jornalista e escritor Flávio Sarlo, pelo lançamento
do livro “Noites de Chuva, Dias de Tormenta”, que
acontece no dia 04 do mês em curso, no estande da
Livraria Logos, no Shopping Norte Sul, em Vitória-
ES..

Requerem, ainda, que este documento seja
remetido ao Sr. Flávio Sarlo, no seguinte endereço:
Rua Dionysio Abaurre, 543, bl. 04 – C, ap. 304,
Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP 29090-630.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
04 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2508/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2509/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao empresário Fernando Fonseca, pela premiação do
Restaurante Lareira Portuguesa pelo Guia Quatro
Rodas, como um dos melhores do Brasil, que
acontece no dia 10 do mês em curso, no Credicard
Hall, em São Paulo.
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Requerem, ainda, que este documento seja
remetido ao Sr. Fernando Fonseca, no seguinte
endereço: Av. Saturnino de Brito, 260, Praia do
Canto, Vitória – ES, CEP 29055-180.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
04 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2509/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2510/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Superintendente do Hospital Santa Rita de Cássia
Oscar Alvim de Souza, pelo Prêmio Desempenho
2005 conferido àquela Entidade pelo instituto Miguel
Calmon – BA, no dia 30 de setembro do ano em
curso, considerando – a como a melhor Empresa do
Espírito Santo no setor médico – hospitalar.

Requerem, ainda, que este documento seja
remetido ao Sr. Oscar Alvim de Souza, no seguinte
endereço: Av. Marechal Campos, 1579, Santos
Drumond, Vitória – ES, CEP 29040-091.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2510/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2511/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Diretor do Museu Vale do Rio Doce Ronaldo
Barbosa, pelo aniversário de 7 anos de existência
daquela entidade, comemorados no dia 15 do mês em
curso, em Vila Velha – ES.

Requerem, ainda, que este documento seja
remetido ao Sr. Ronaldo Barbosa, no seguinte
endereço: Rua José Farias, 98, s/706, Barro
Vermelho, Vitória – ES, CEP 29045-430.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2511/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2512/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exa. que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES à
Diretora da Milanez e Comercial Milaneze s/c Ltda
Cecília Milanez Milaneze, pela organização do
Projeto Vitória Sabor 2005 – Feira da Gastronomia,
Hotelaria e Turismo, que acontece de 21 a 23 de
novembro do ano em curso, no Pavilhão de Carapina,
Serra – ES.

Requerem, ainda, que este documento seja
remetido a Sra. Cecília Milanez Milaneze, no
seguinte endereço: Av. José Ratto, 1117, Bairro de
Fátima, Serra – ES, CEP 29160-790.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
06 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) -  Em votação o Requerimento nº
2512/05, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2527/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a convocação de
SESSÃO SOLENE, prevista no Art. 4º, III do
Regimento Interno desta Casa de Leis, alusiva aos 98
ANOS DE FUNDAÇÃO DO COLÉGIO
AMERICANO BATISTA, a ser realizada no
Plenário desta Assembléia Legislativa no dia 27 de
outubro (Quinta-feira) do ano em curso, a partir das
15:30 horas.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES., 10 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Requerimento nº
2527/05.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Findo o tempo destinado à leitura do

Expediente, passa-se a fase das Lideranças
Partidárias.

Partidárias.
Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Sr.

Deputado Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
antes de iniciar minha fala, concederei um aparte ao
Sr. Deputado Rudinho de Souza.

O Sr. Rudinho de Souza – Agradeço ao Sr.
Deputado Sérgio Borges.

Tomei conhecimento neste fim de semana
dos termos da Ação de Improbidade que o Deputado
Cláudio Vereza, presente neste Plenário,
representando a Assembléia Legislativa, intentou
junto ao Superior Tribunal de Justiça, em 23 de
dezembro de 2003.

Figuram, na Ação, além de outras pessoas,
cinco Conselheiros do Tribunal de Contas, inclusive
o meu pai, Conselheiro Valci Ferreira.

Vou ler um dos tópicos da Ação:

“Os fatos abordados começaram a ser
esclarecidos quando o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, Valci José Ferreira de
Souza, tentou justificar ao Fisco a
origem dos recursos movimentados
em suas contas bancárias, revelando
– o que depois foi confirmado em seu
depoimento perante a autoridade
policial - a existência de um esquema
voltado a lavar recursos públicos
desviados e uma fonte de pagamento
de propinas e uma apropriação de
recursos públicos.”

Vou fazer um desafio ao Deputado Vereza,
dando-lhe prazo de cinco dias para que apresente a
prova do que afirmou, ou seja, o depoimento que o
Conselheiro Valci Ferreira, meu pai, prestou à
polícia.

Terá que provar, em cinco dias, que meu pai
foi à polícia e prestou um depoimento, Srs.
Deputados Marcelo Santos e Sérgio Borges.

Está lançado esse desafio ao Deputado
Claudio Vereza, para que mostre esse depoimento da
polícia, dizendo que meu pai prestou esse
depoimento junto a polícia.

Voltarei depois de cinco dias para questioná-
lo, se S.Ex.ª trouxer ou não as provas queremos
questioná-lo neste Plenário.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente
e Srs. Deputados, no dia 30 de setembro, o
Governador Paulo Hartung filiou-se ao PMDB. Um
partido que vem há muitos anos lutando para que
sejam respeitadas no Brasil a Democracia com todos
os seus instrumentos legais.

O Governador Paulo Hartung veio, na
verdade e evidentemente, valorizar o nosso Partido
vez que a sua administração vem trazendo para o
Espírito Santo, desenvolvimento e uma nova forma
de governar o Estado.

Nós do PMDB, Deputados, Vereadores,
Prefeitos e filiados, estamos muito felizes com essa
filiação. O Governador sabe perfeitamente que tem
em nosso Partido um Partido forte, um Partido que
tem a maior legenda nas eleições do Espírito Santo,
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mesmo sem ter candidato a Governador,  que dirá
agora que o nosso Governador poderá ser candidato a
reeleição.

Feito esse registro queremos falar  sobre o
projeto que foi discutido hoje aqui, numa sessão
solicitada pelo Sr. Deputado Claudio Thiago, Líder
do Governo. O Projeto de Lei Complementar
encaminhado a esta Casa pelo Sr. Governador cria  o
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais e dá outras providências.

Este projeto tem uma relevância social muito
grande. Está iniciando aqui, no Estado, uma
discussão de um assunto, talvez, o mais importante
que se tem a discutir que é a erradicação da pobreza.
Para vocês terem uma idéia, só o Bolsa Família, do
Governo Federal gasta, no Espírito Santo, por mês,
mais de oito milhões de reais segundo dados da Srª.
Secretária Vera Nascif que esteve presente aqui no
Plenário, hoje, pela manhã.

Este projeto o Governador deu entrada com
ele na Assembléia para que fosse feita uma ampla
discussão. A própria liderança do Governo, observou
claramente que não solicitará urgência para o projeto,
o que mostra a preocupação do Sr.  Governador
Paulo Hartung, do nosso Governo, com aqueles mais
desassistidos.

Mas, existem algumas coisas nele que
precisam ser bem discutidas. Por exemplo: o Fundo
Estadual de Combate à Pobreza terá um grupo gestor.
No Artigo 5º que cita a criação do grupo gestor, que
tem como atribuições o seguinte:

“Art. 5º -
.......................................................
I - deliberar sobre o seu  Regimento
Interno;
II -  propor e deliberar sobre as
propostas de programas e ações
suplementares de nutrição, habitação,
educação, saúde, reforço de renda
familiar e outros programas de
relevante interesse social voltados
para a melhoria da qualidade de vida;
III – aprovar o Plano Anual de
Aplicação dos recursos do Fundo;
IV - acompanhar e avaliar a execução
dos programas do Fundo.”

Esse Grupo Gestor tem a seguinte
composição:

I -Secretário de Estado de Economia
e Planejamento - Coordenador;

II -  Secretário de Estado do
Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social;
III -  Secretário de Estado da Saúde;
IV -  Secretário de Estado da

Educação;

V - três representantes da sociedade
civil organizada.”

E não tem um membro da Assembléia
Legislativa e nem  um representante da Amunes,
Associação dos Prefeitos do Estado. Seria
interessante. Vamos discutir esse assunto com a
Liderança do Governo e o Sr. Secretário, Guilherme
Dias, para que haja essa participação.

Tem também aqui de onde será tirado o
dinheiro, no Artigo 7º, para a composição do Fundo.

No artigo 2º tem a composição do Fundo.
O artigo 4º diz o seguinte: “...Durante o

período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de
2010, as alíquotas incidentes nas operações internas;
inclusive de importação, com os produtos indicados
na alínea “b” e “e” do inciso IV, do art. 20, que são o
álcool e os derivados do fumo; vão ter uma
incidência de dois por cento no ICMS”...

Na reunião, sugerimos ao Secretário
Guilherme Dias que fizéssemos uma emenda, já que
haverá o referendo sobre a comercialização de armas
no Brasil. Se a decisão, o voto do povo brasileiro for
pelo “não”, que esse imposto incida também na
venda de armas. Que seja aumentado o imposto para
a venda de armas, já que é uma forma de diminuir a
compra de armas e de aumentar o Fundo de Pobreza.

Parabenizamos o Sr. Governador pela
excelente proposta.

Os critérios usados para que os municípios
tenham condição de se habilitarem ao Fundo, são em
cima do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal, o famoso IDHM. O IBGE, na sua
“rapidez” de cálculos, só divulgou até o ano 2000.
Pela “velocidade” e “competência” do IBGE e dos
seus administradores, os dados do Brasil estão
sempre cinco anos atrasados para quem faz cálculos.

Esses critérios podem ser reavaliados, porque
temos muitos municípios, com mais de vinte e cinco
mil habitantes, quase falidos, no nosso Estado e no
Brasil inteiro.

O projeto do Governo tem uma relevância
ímpar, vez que é necessário, assim como também é
necessário que se ajuste esses programas do Governo
Federal para que esses oito milhões de Bolsas
Família que são colocados por mês no Espírito Santo,
e ninguém sabe em cima de qual critério, sejam
transparentes para a população e que o Estado seja
parceiro nessa distribuição, porque senão, passa a ser
mais um programa de demagogia política entre a área
federal e a área municipal. Deveria haver dentro dos
estados um grupo gestor que opinasse também sobre
essa distribuição.

Fazemos menção à inauguração do Hospital
de São José do Calçado pelo Secretário de Estado da
Saúde, apesar de não ter capacidade de cem por cento
de funcionamento porque falta contratação de pessoal
e compra de equipamentos. Mas, de qualquer forma,
é sempre importante se inaugurar um hospital.
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Nós, que fomos um deputado bem votado no
Município de São José do Calçado, infelizmente não
pudemos comparecer à inauguração por problema de
saúde, mas parabenizamos o governador pela
iniciativa de equipar o hospital. Temos certeza de que
o Secretário Anselmo Tose ainda poderá marcar uma
reinauguração quando o hospital estiver completo.

A pressa do Secretário de Estado da Saúde
em inaugurar o hospital podia ser acalmada, talvez,
se tivesse pensado um pouco melhor. A sua pressa
de, ao inaugurar o hospital, tentar fazer uma
retaliação à nossa pessoa é porque sabe da nossa luta
pela realização daquela obra.  Talvez por  toda a sua
competência, ache que o hospital pode ser
inaugurado duas ou três vezes. Mas isso contrasta
com a reconstrução do Estado do Espírito Santo,  que
o Governador Paulo Hartung vem fazendo.

Pelo menos aguardamos Sr. Secretário
Anselmo Tose, que hoje está filiado ao PMDB, que
dentro de um prazo mínimo faça as contratações
necessárias para o hospital de são José do Calçado
funcionar com cem por cento de eficiência, porque,
por ser um hospital de referência, aquela região
precisa disso. Mas não há a  necessidade de se fazer
solenidade com pressa, com objetivos que
desconhecemos. De qualquer forma o Município de
São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Guaçui,
Apiacá e todos os municípios que chamam de A,B,C
e outras coisas mais precisam desse hospital.

Sr. Secretário Anselmo Tose não deixe que o
açodamento leve S.Exª a fazer inaugurações desse
tipo. Quando inaugurarmos escolas ou hospitais
vamos fazê- lo como determina o regulamento:
completos, para que nós, que defendemos o governo,
não tenhamos que fazer esse tipo de observação em
plenário.

Registramos, também, neste plenário a ida do
Secretário de Estado da Educação, Sr. Lelo Coimbra,
que também é filiado ao PMDB, ao Município de
Montanha onde foram assinadas obras de reformas
importantes nas escolas do município. Foi entregue,
também, uma banda de música que, com certeza,
melhorará o nível da cultura dos alunos das escolas
montanhenses.

Parabenizamos o Prefeito Hércules Favarato
pelo teatro  que construiu em Montanha. S.Exª está
administrando pela segunda vez o município se não
tivesse feito obra nenhuma, só aquele teatro valeria
pela sua gestão. No teatro ainda falta um piano de
cauda. E num acordo entre a Secretaria de Estado de
Planejamento, foram alocados trinta mil e o piano
custa cinqüenta mil e novecentos. E nas nossas
emendas colocamos o valor que faltava.

Então o teatro estará completo e com certeza
que lá haverá grandes espetáculos. Mas existe um
projeto muito importante em relação aos adolescentes
carentes de Montanha. Voltaremos a esta tribuna para
falar sobre o assunto oportunamente.

Deixamos também um abraço aos vereadores
de Montanha pela união com o Prefeito, assim como

em Pinheiros, pelo excelente trabalho que estão
fazendo junto com a prefeitura, reformando hospitais
e fazendo escolas. Deixamos o nosso aplauso ao
Secretário de Estado de Educação, que foi dar a
Ordem de Serviço e inaugurou obras completas,
como veio a ser a Escola Vasco Fernandes Coutinho,
que hoje se tornou um centro de referência de
formação técnica para todo o Brasil. (Muito bem!)

O SR. JURANDY LOUREIRO – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Jurandy Loureiro.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Sr.
Presidente, recorro do despacho de V. Exª, proferido
no Pequeno Expediente desta sessão, ao Projeto de
Lei Complementar nº 023/2005, 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.

Passa-se à fase dos Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos

Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão de orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, queremos tratar neste
pronunciamento, exclusivamente, da questão das
emendas parlamentares.

Mas o pronunciamento do Sr. Deputado
Sérgio Borges, principalmente a última parte, quando
falou da inauguração do Hospital São José, em São
José do Calçado, chamou-nos a atenção. Primeiro,
gostaríamos de fazer alguns esclarecimento à
população que nos acompanha e que sofre tanto com
o sistema de saúde do nosso Estado, que anda pela
beira da morte.

É interessante, inclusive, observarmos que o
próprio Presidente do Partido faz uma observação
aqui, chama a atenção do Secretário filiado ao
Partido de V. Exª. Lá estava também o Sr.
Governador do Estado, naquela inauguração que o
Sr. Deputado Sérgio Borges disse que não foi
convidado. Se não foi o Governador, mas pelo menos
remeteu convite a todos os nossos gabinetes, não é
Srª Deputada Fátima Couzi? A Deputada está
confirmando que o Governador também esteve lá.

Então muito nos estranha que o Governador
também tenha ido para colocar o seu carimbo, a sua
marca naquela inauguração de obra inacabada.

O Sr. Sérgio Borges – Em primeiro lugar,
não dissemos que não fomos convidado. Dissemos
que fomos convidado e não pudemos ir porque estava
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acamado. Em segundo lugar, também não dissemos
que o Governador não foi. S. Exª foi mesmo.

Dissemos que o Secretário de Estado da
Saúde, Sr. Anselmo Tose, vinha inaugurar...Vamos
repetir aqui: não somos o Presidente do PMDB.
Gostaríamos até de sê-lo, porque o nosso Partido
precisa de um Presidente mesmo, porque o Deputado
Federal Sr. Marcelino Fraga o está administrando
mal. Somos Secretário Adjunto daquele Partido e
somos filiado desde que ele existe. Somos um
Deputado de um Partido só.

Achamos que o Sr. Deputado Anselmo Tose,
como qualquer Secretário, pode induzir o Governo a
inaugurar alguma coisa para poder mostrar serviço.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Mas
enfim, no bojo do debate o que queremos sinalizar é
o seguinte: para quem não conhece o Hospital São
José, em São José do Calçado, é uma obra que se
arrasta há muitos anos, muitos recursos já foram
gastos. Surpreendentemente, soubemos através do Sr.
Deputado Sérgio Borges que a obra não está acabada
e não iniciará o seu funcionamento como é
necessário.

Só nós que vivemos no Sul, no Município de
Cachoeiro de Itapemirim, sabemos o quanto esse
hospital é importante para aquela região. É
lamentável inaugurar um hospital que não tenha
nenhuma  condição de funcionar. E mais uma vez é
criada uma falsa expectativa na sociedade, dentre
tantas que já foram criadas em relação ao hospital do
Município de São José do Calçado. Um hospital
fundamental no Sistema Único de Saúde, do Sul
deste Estado, que vive sufocado dentro dos hospital
filantrópicos, principalmente que buscam com todo
esforço atender à demanda daquela região, com mais
de seiscentos mil habitantes.

A Srª. Janete de Sá – Acreditamos e
endossamos suas palavras, mesmo porque é até
estranho o Sr. Deputado Sérgio Borges considerar
que o Sr. Governador Paulo Hartung seja
desinformado e vá enganado numa inauguração dessa
por uma Secretário.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – É
impossível que o Governador tenha ido enganado à
inauguração do Hospital São José. Sabemos  porque
estivemos lá com o Sr. Secretário Tadeu Marino, no
início de 2003. Acompanhamos o Secretário João
Felício Scárdua, no início de 2004 e sabemos o
esforço desses dois Secretários para inaugurar a obra,
colocando-a em funcionamento,  inclusive com leitos
de UTI, que é uma grande necessidade da região Sul
do Estado do Espírito Santo.

O Sr. Graciano Espíndula – É exatamente
isso. O hospital foi reinaugurado, tem sete leitos de
UTI. É referência para o Sul do Estado. Estávamos

presentes e como obra acabada, tinha uma latas de
tinta, a obra está acabada e tem oitenta médicos.

Não gostaríamos, que por outras falhas
possíveis do Sr. Secretário Anselmo Tose, fosse tanto
do Sr. Deputado Sérgio Borges e de V. Exª ou se
outra pessoa falou,  tirar o mérito de uma obra
importante para a região. O hospital estava pronto.
Vimos a inauguração e o Governador do Estado
também estava presente.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com
certeza, mas dizemos  exatamente,  porque também
ficamos surpresos com a fala do Sr. Deputado  Sérgio
Borges. Esperamos e lutamos para que aquele
hospital funcione de forma adequada. Sabemos o
quanto é importante o funcionamento daquele
hospital público.

Amanhã discutiremos a matéria sobre os
hospitais filantrópicos, porque haverá uma
manifestação nacional sobre este assunto, na busca de
mais recursos para esses hospitais importantes do
Brasil. Amanhã é dia de manifestação nacional dos
hospitais filantrópicos. Acompanharemos a
implementação daquele hospital e refletiremos sobre
a situação.

O Jornal A Gazeta publicou no dia de ontem,
uma matéria sobre a liberação das emendas de 2005.
Fomos ouvido e enviamos todo o relatório de nossas
emendas ao jornal que publicou.

E a repórter perguntou-nos o que estávamos
fazendo para  liberar as nossas  emendas. Dissemos
que não precisamos fazer nada para liberá-las. Porque
essas  emendas foram devidamente combinadas e
colocadas no Orçamento Geral do Estado do Espírito
Santo para que sejam liberadas. Acreditamos e
queremos aqui reafirmar que todas as emendas de
nossa autoria e as  de autoria dos demais deputados
devem ser liberadas para todas as entidades, enfim,
para todos os órgãos que receberam as emendas
parlamentares, como uma forma de respeitar o
combinado que tem dentro da Assembléia
Legislativa.

Não é possível analisar – não acreditamos
nisso – acreditamos na seriedade do Governo e de
sua equipe. Cremos que S.Exa. vai liberar todas as
emendas que foram devidamente combinadas e que
estão, inclusive, no bojo do Orçamento Geral, estão
previstas no total do Orçamento Geral. Todos nós
destinamos emendas para entidades sérias, entidades
que têm grandes necessidades.

Apresentamos emendas para os hospitais
filantrópicos, para as APAEs, para várias entidades
do Estado do Espírito Santo que precisam desses
recursos. Aguardamos junto às entidades a se
qualificarem, apresentarem os documentos que serão
necessários para a liberação dos recursos. Cremos
que o Governo liberará esses recursos, conforme o
combinado.

Ainda sobre emenda parlamentar queremos
tecer comentários sobre o debate das emendas para o
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Município de Cariacica, quando travamos, neste
Plenário, na última semana, uma disputa entre nós e o
Sr. Deputado Marcelo Santos, sobre a compreensão
de S. Exª para com as emendas destinadas à
Prefeitura de Cariacica.

O Sr. Deputado Marcelo Santos apresentou
emendas no valor de seiscentos mil reais para o
calçamento de cento e quarenta e seis ruas, o que
daria um pouco mais que um mil reais para cada uma
dessas ruas, o que é praticamente impossível.

O Prefeito Municipal de Cariacica, Sr. Helder
Salomão, enviou um ofício ao gabinete de S. Exª,
datado do dia 4 de outubro, solicitando destinar esse
recurso para a  aplicação de algumas poucas ruas.

Temos interesse de executar as obras com os
recursos das emendas do Sr. Deputado Marcelo
Santos porque Cariacica precisa disso. No entanto, S.
Exª precisa redimensionar suas emendas,  para que
possamos aplicá-las. Mas, do jeito em que foram
apresentadas não será possível fazer essa aplicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Graciano Espíndula.

O SR. GRACIANO ESPÍNDULA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente em exercício,
Srªs Deputadas e Srs. Deputados, o que nos traz a
esta tribuna é um assunto da maior relevância.

Lemos uma reportagem da revista Globo, do
dia 4 de setembro, que falava sobre o parque genético
que a Companhia Vale do Rio Doce possui em
Linhares, no Norte do Espírito Santo e que daria para
refazer sessenta por cento da Mata Atlântica
brasileira, vindo do Norte do Paraná até o Rio Grande
do Norte.

Para V. Exªs terem uma idéia, no Estado do
Espírito Santo, assim mesmo por causa dessa reserva
da Vale do Rio Doce, só existe um por cento de
cobertura vegetal da mata atlântica.

A Companhia Vale do Rio Doce tem, nessa
reserva, quatrocentos milhões de mudas ao ano para
fornecer a quem quiser refazer a mata atlântica no
Brasil, ou seja, os governos estaduais, o Governo
Federal e, no nosso caso, evidente que o Sr.
Governador do Estado,  Paulo Hartung, que tem
investido em todas as dificuldades que o Espírito
Santo já atravessou, tentando fazer deste Estado um
novo Espírito Santo, acreditamos que S. Exª não
saiba que podemos reflorestar a mata atlântica no
Espírito Santo. Basta vontade política e basta
dinheiro.

Estamos estudando o Orçamento Estadual e
gostaríamos que todos os Srs. Deputados e Srªs
Deputadas olhassem no Orçamento qual o valor que
está inserido na sigla da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente
deverá se incumbir dessa missão. Repetimos,

gostaríamos que todos olhassem com carinho para
essa questão.

Existem  reportagens da revista Globo e do
jornal “A Gazeta”, posterior a da revista e a própria
CVRD, forneceu-nos  através de e-mail, dados que
nos estarreceram. A mata atlântica está morta no
Brasil, completamente morta.  Em Linhares, a Vale
do Rio Doce tem quatrocentos milhões de mudas por
ano para fornecer aos Estados da União, para
fornecer à União e para fornecer ao Estado do
Espírito Santo. Basta vontade política do Governo
estadual para refazer pelo menos a mata atlântica no
Espírito Santo.

É o apelo que fazemos aos Srs. Deputados
que olhem no Orçamento  do Estado qual a sigla da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que
possamos começar a replantar a mata atlântica, que é
tão importante, agora quando se começa a estudar a
falta de água no mundo. Refazendo a mata
conseguiremos fazer com que a água não falte no
Brasil. Aliás, é o maior celeiro de água doce do
mundo, porém, cada dia precisaremos mais de água.

V. Exªs olhem com carinho o Orçamento do
Estado que está em nossas mãos para ser estudado,
principalmente a Comissão de Finanças, presidida
pelo Sr. Deputado Edson Vargas. Vamos olhar o
assunto e tentar dinheiro para começarmos a
replantar a mata atlântica no Estado do Espírito
Santo. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente em exercício,
Srªs Deputadas e Srs. Deputados, espectadores da TV
Assembléia, boa tarde!

Assomamos a esta tribuna para tecer algumas
considerações a respeito do concurso que, segundo a
imprensa, será realizado nesta Casa de Leis. Fomos
procurado pela categoria dos analistas  deste Poder
Legislativo que se sente imensamente prejudicada
pelas razões que passamos a expor: “ Através da
Resolução nº 1.558, de 1º de novembro de 1990, foi
criada e organizada a Procuradoria e Consultoria-
Geral da Assembléia Legislativa, com a finalidade de
examinar todas as proposições legislativas sobre os
seus mais amplos aspectos, dentre eles o
constitucional, jurídico, legal, econômico, financeiro,
social, educacional,  preservação do meio ambiente,
técnica, redação e regimental, além de orientar e
fiscalizar o preparo e a execução do Orçamento,
cabendo também, dar consultoria às comissões
permanentes e temporárias no exame de todos os
processos legislativos”.

Acontece, Srs. Deputados, que por razões
que não cabe agora relatar, esta resolução que
permitia o desenvolvimento funcional, tanto dos
procuradores como dos consultores, que deveriam
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dar pareceres nas suas áreas específicas, foi
brutalmente violada ao ser instituído o plano de
carreira, cargos e vencimentos da ALES.

Ela foi criada pela Resolução n.º 1745,
publicada em 12/12/1994, onde praticamente foram
incorporadas todas as atribuições de nível superior
para procuradoria-consultoria.

Paralelamente, não se sabe o motivo desta
mesma resolução, se determina a extinção da
consultoria, criando assim um enorme vazio na área
de assessoramento parlamentar e às comissões,
ficando somente a procuradoria com a atribuição de
dar pareceres nas áreas específicas, o que é
flagrantemente inconstitucional e/ou ilegal.

Diz-se flagrantemente inconstitucional e/ou
ilegal, porque os servidores determinados para essas
atividades não têm formação e especialização nas
diversas áreas. Por isso, a categoria de técnico-
legislativo, hoje analista legislativo, vem ao longo
dos últimos anos ocupando este vazio, inclusive
atuando em desvio de função em diversas áreas.

Agindo assim, esses servidores vêm tentando
minimizar o problema e sensibilizar as diversas
Mesas Diretoras, visando defender o quadro de
atribuições e, paralelamente, custear custos,
seminários e pós-graduação para melhorar o nível
técnico das assessorias.

Cabe ressaltar que os referidos servidores,
apesar de diversos pedidos em diversas
administrações, têm visto os seus pleitos de cursar
uma pós em área específica - custeada pela Casa -
terem sido sistematicamente negados.

Com base nessa posição, V.Ex.ª abre um
concurso, sendo que os servidores deste Poder sequer
foram ouvidos ou tiveram qualquer chance de
desenvolvimento profissional.

Penso que isso é o que o deve ser feito, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, para que os nossos
servidores possam mostrar a sua real capacidade, o
que já vem sendo feito mesmo sem qualquer ajuda
deste Poder.

Vale lembrar que, quando os Srs.
Procuradores chegaram a esta Casa, tiveram um
curso de pós-graduação custeado pela Casa e que os
outros servidores de nível superior não foram
contemplados.

Preciso que a presidência responda a uma
pergunta: para quê fazer concurso, Sr. Presidente, se
no nosso quadro de pessoal - mais especificamente
nos cargos de analista legislativo - temos todos os
profissionais que hoje o senhor diz que a Casa não
possui? É isso mesmo, nobres colegas! Esta Casa
possui analistas legislativos efetivos em todas as
áreas e especialidades que hoje o Presidente diz que a
ALES não têm.

Para quê um novo concurso se a Casa possui
profissionais suficientes para preencher essas
lacunas, e o que é mais importante, sem qualquer tipo
de custo adicional?

Srs. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, gostaríamos que a realização do concurso
fosse melhor discutida, pois temos excelentes valores
na Casa que só precisam de oportunidade e de
treinamento para mostrar todo o seu potencial.

Fazemos um apelo à Mesa Diretora: esta
Casa é um  lugar onde se produz leis. Aqui é como
uma fábrica, precisa de matéria-prima para elaborar o
produto final: “as leis.”

A matéria-prima desta Casa, Sr. Presidente,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é o conhecimento.
Nossa matéria-prima é o capital intelectual dos
funcionários efetivos desta Casa, que nela
continuarão depois que nós a deixarmos.

E essencial, ou melhor, é vital que esses
servidores sejam constantemente reciclados, com
pós, cursos, seminários e etc, para que possamos
prestar um serviço de qualidade à população do
Estado do Espírito Santo, que nos elegeu e que paga
a esses funcionários.

O que a população quer, Sr. Presidente, é que
prestemos um serviço de qualidade. Para tanto,
nossos servidores precisam continuar sendo
valorizados e com incentivos para se aperfeiçoarem.
Sem fazer isso, consideramos esse concurso,
proposto pela Mesa Diretora, um contracenso.

Requeiro a V.Ex.ª, Sr. Presidente, reavaliar,
conversar com os servidores desta Casa, visitar
melhor o quadro funcional e, por meio de um plano
tecnicamente elaborado não cometer irregularidades
gastando dinheiro desnecessariamente nesta Casa de
Leis.

Esse é o pronunciamento sobre os servidores.
Aproveitamos a oportunidade  para falar

sobre o referendo. Devagarinho, a máscara do “sim”
está caindo. O povo está sendo alertado por esse
engano que está sendo o “sim”.

O povo tem direito a ter Saúde, mas o
Governo Federal não oferece Saúde ao povo. Quem
não tem plano de saúde morre nas filas dos hospitais.

A Constituição assegura ao trabalhador um
salário mínimo justo, mas o cidadão trabalha trinta
dias e o seu salário mínimo não dá sequer para pagar
um plano de saúde. A Constituição garante
Segurança, e o Governo quer tirar o direito do
cidadão de garantir sua legítima defesa. O que a
Constituição assegura ao cidadão o Governo não
garante, não cumpre, e ainda quer tirar o pouquinho
que o cidadão tem. Esse é o Governo que temos.

O povo está abrindo o olho, já não é tão
bobo, não está se sujeitando a ser enganado por esses
vândalos que tomam conta do Poder.

O Sr. Cabo Elson – Vale lembrar para a
população que até então o Governo gastou
quinhentos e sessenta e quatro milhões de reais com
esse referendo, enquanto que para equipar a
segurança pública gastou apenas cento e sessenta e
quatro mil reais. Mais de meio bilhão já foram gastos
com esse referendo.
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Exato, Sr.
Deputado Cabo Elson. O Governo Federal quer uma
maneira de arranjar despesas, para ter onde gastar.
Então, se não cumprem e não garantem os direitos já
assegurados pela Constituição, como querem tirar o
restante dos direitos que ainda restam ao cidadão?

Sr. Deputado Robson Vaillant, V.Ex.ª ficou
sensibilizado com essa questão, mas o povo dará a
resposta no dia 23 de outubro.

Não que sejamos a favor do povo andar
armado, mas o povo não pode perder o seu direito,
Sr. Deputado Graciano Espíndula que muito bem se
manifestou desta tribuna sobre o tema anterior.

O povo já está com os olhos abertos para esse
Governo que vem espoliando o povo anos a fio nos
seus direitos mais elementares como saúde,
segurança, alimentação. E agora querem tirar do
povo o direito à vida, alegando que vão lhe dar o
direito à vida se votarem “sim”. Estão orientando o
povo a votar errado, com perguntas capciosas e de
formas inverídicas. Mas o povo está alerta e nas
pesquisas o “não” está se sobrepondo ao “sim”,
porque é um “sim” mentiroso, covarde e que levará à
destruição. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Robson Vaillant, do PL.

O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas
e Srs. Deputados, boa-tarde a todos, principalmente
àqueles que nos acompanham por meio da TV
Assembléia.

Gostaríamos de iniciar o nosso
pronunciamento nesta tarde, , inclusive com toda a
imprensa presente, esclarecendo alguns fatos que têm
sido veiculados na nossa imprensa capixaba,
principalmente quando se fala sobre investigação do
Ministério público ao Deputado Robson Vaillant.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas o que aconteceu de fato e de verdade foi
que em janeiro deste ano, ao fazer uma avaliação em
meu gabinete, encontrei uma funcionária que não
trabalhava em meu gabinete, mas que era funcionária
sim do meu gabinete e estava à minha disposição no
espaço físico da minha instituição Igreja Universal do
Reino de Deus - onde ela sentava em sua sala, o meu
escritório, que faz parte do meu mandato, por ser
deputado eleito por essa igreja - e naquele lugar
cuidava de todos os cadastros dos membros da minha
igreja, enviando cartas de aniversário, cuidando
daqueles que votaram nesse deputado colocando-me
nesta Casa.

Fazendo uma avaliação dos meus
funcionários, percebi que o trabalho daquela
funcionária não estava me agradando. Imediatamente
a dispensei, como se faz em qualquer empresa
privada. Um empregado que não funciona, nenhuma
empresa irá segurar para fazer média com ninguém.

Então, mandei-a embora, pois quero profissionais
trabalhando comigo; se não funciona será mandado
embora, seja quem for, não tem amizade.

E essa funcionária, por sua vez,  foi ao
GRCO – Grupo de Repreensão Crime Organizado – e
fez uma denúncia: de que trabalhava na Igreja
Universal e recebia pela Assembléia Legislativa.
Ficou provado que foi a Srª Sheron da Silva, ex-
funcionária minha, que fez essa denúncia no GRCO.

Até o presente momento não foi aberto
nenhum tipo de investigação contra o Deputado
Robson Vaillant.  Os Promotores enviaram para esta
Casa um pedido de informação dos funcionários do
meu gabinete, como envio de contra-cheques; data de
entrada e de saída. E assim foi enviado por esta Casa,
assinado pelo Deputado Robson Vaillant e pelo
Presidente desta Casa, Sr. Deputado César Colnago,
ao Ministério Público Estadual para que viessem
analisar e fazer as investigações que tinham de ser
feitas.

Neste mesmo intervalo, essa mesma ex-
funcionária foi ao TRT – Tribunal Regional do
Trabalho - e colocou a Igreja Universal  na justiça,
pedindo uma indenização trabalhista por trabalhar na
igreja e não receber pela igreja, pois recebia pela
Assembléia Legislativa. Conclusão: o julgamento
dessa ex-funcionária foi concretizado e deu-se a
seguinte setença: “litigância de má fé”. Ela teve de
pagar uma indenização de quinhentos reais.

O Juiz, que julgou a causa, Sr. Geovany
Cardoso Jeveaux, mandou uma cópia de sua sentença
ao Ministério Público Estadual, que por sua vez
tomou conhecimento de que essa funcionária além de
querer sujar a minha imagem diante da opinião
pública, por ter sido mandado embora da sua função,
também tentou arrancar dinheiro, de forma ilícita, da
Igreja Universal do Reino de Deus.

O juiz julgou a sua causa e mandou oficiar o
Ministério Público que, observando todas as
documentações que lhe enviamos decidiu não abrir
qualquer processo de investigação contra esse
deputado e, automaticamente arquivou o processo,
arquivou os documentos que havíamos enviado
àquela instituição. E isso  não foi agora, devido a essa
CPI, não.

Gostaria de chamar a atenção do jornal A
Tribuna, que publicou que estive no Ministério
Público conversando com alguém de lá.

Não estive no Ministério Público
conversando com ninguém na sexta-feira. Saí de casa
cedo, trabalhei até uma certa hora, fui dar uma
entrevista na televisão e depois fui direto para casa.
Não estive no Ministério Público, não conversei com
nenhum membro do Ministério Público, até porque
não existe nenhum tipo de conversa com este
Deputado que aqui está.

Não houve nenhuma conversa, nem comigo
nem com o Executivo. Ninguém me pediu para vir
tomar essa posição diante da CPI do Grampo. Minha
posição, que tenho demonstrado diante da mídia e da
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população, é uma decisão própria, que como
Deputado, homem público, assumo diante de todos
os presentes e da sociedade capixaba. Ninguém me
pediu nada para que eu pudesse achar que a
convocação do Procurador-geral iria, de certa forma,
denegrir a imagem de uma instituição que para mim é
séria.

Temos três Poderes no Estado do Espírito
Santo. Temos vários órgãos no Estado que têm que
ser respeitados, fora esses três Poderes. Se não
começarmos a respeitar uns aos outros, com certeza
isso virará uma guerra institucional. Daqui a pouco
um vai querer, por causa de problema pessoal,
denegrir a imagem do outro. E política não se faz
assim. Não acho que deva se fazer assim.

Como aconteceu aquele fato, de ir para a
mídia, aquela situação toda, talvez, se eu fosse olhar
para o lado da revanche, do cavalo de batalha, eu
poderia estar querendo bater no Ministério Público.
Mas não farei isso. A minha posição é a que tenho
assumido diante dos jornais. Acho que temos que
observar. Temos que ouvir as pessoas que estão
sendo mencionadas por essas testemunhas e convocá-
las à CPI. Depois, se for o caso, será chamado quem
quer que seja. Mas de forma prematura não podemos
fazer isso, porque estaríamos sendo levianos na nossa
conduta, principalmente nós, que somos Deputados e
que representamos uma sociedade que confiou em
nós quando nos elegeram.

É por esse fato e motivo, Sr. Deputado
Cláudio Thiago, do nosso partido e que assume a
presidência neste momento, que esclareço e pergunto
para a mídia o motivo dela sempre dizer que sou o
Deputado que está sendo investigado pelo Ministério
Público.

Por isso digo que sairei daqui agora e irei ao
Ministério Público. Vou ao Ministério Público,
agora, protocolar um pedido de certidão negativa.
Não vou para conversar com nenhum membro
daquele órgão, até porque daqui a pouco alguém me
verá entrando no Ministério Público e falará que fui
conversar, negociar.

Então, comunico diante das câmaras da TV
Assembléia, de meus companheiros e nobres pares
deste Parlamento, das Sras. Deputadas e dos Srs.
Deputados, dos funcionários desta Casa, daqueles
que se encontram presentes nas galerias que irei ao
Ministério Público protocolar um pedido de certidão
negativa, que tinha feito desde aquela época, quando
tomei conhecimento pela imprensa de que havia uma
denúncia contra este Deputado. Mas nem toda
denúncia tem fundamento. E cabe ao Ministério
Público decidir se há fundamento ou não, para que
seja aberto um processo de investigação. Neste caso,
do Deputado Robson Vaillant, há muito tempo, não
agora por esse momento que passamos de
convocação ou não do Ministério Público, que está
sendo alvo de uma suposta denúncia de compra ou
não compra de guardião...

Não é por esse motivo que o Ministério
Público arquivou o meu processo de investigação.

Que a mídia registre esse fato e que possa
fazer justiça. Que da mesma forma que divulgou que
estou sendo investigado pelo Ministério Público,
reconheça que não estou sendo investigado por este
órgão e que não há nenhum tipo de procedimento de
investigação contra este Deputado. E se tiver que
investigar, estarei com minha vida e meu gabinete
abertos, até por que não tenho nada a esconder de
ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CLÁUDIO
THIAGO) -  Concedo a palavra à Sra. Deputada
Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, daremos informações muito importantes,
e  vários deputados desta Casa conhecem essa luta.

O Sr. Deputado Claudio Vereza e a Srª.
Deputada Brice Bragato estiveram e estão nessa luta
conosco, apoiando os ex-funcionários. Trata-se da
empresa Shopping Limp, uma questão que se arrasta
desde 1997.

No mandato passado conseguimos, com
muita luta, liberar os pagamentos pendentes,  há dois
meses - agosto e setembro de 1997- de oito mil e
quatrocentos servidores da empresa Shopping Limp.
É uma empresa terceirizada que prestou serviços à
Secretaria de Estado da Educação, no Governo Vitor
Buaiz. Ela quebrou e deixou oito mil e quatrocentos
servidores sem receber os seus direitos trabalhistas e
alguns meses de pagamento.

Corremos atrás, fizemos várias reuniões, o
sindicato da categoria fez um trabalho relevante,
solicitamos vários pedidos de informações, tivemos
várias reuniões no Tribunal Regional do Trabalho, da
17ª Região, onde debatemos a questão e, agora,
recebemos um ofício do juiz do trabalho, Sr. Luís
Carlos dos Santos Branco, respondendo a uma
solicitação nossa, dizendo que o Governador do
Estado, Sr. Paulo Hartung, já depositou em juízo
várias parcelas dos recursos para pagar os direitos
daqueles trabalhadores.

Sabemos que a Srª. Deputada Brice Bragato
continua na luta para que se resolva essa questão, que
ainda não está completa.

Finalmente, hoje, recebemos um ofício do
juiz, no qual diz que foi publicado no Diário Oficial
do TRT um ato, de n.º 204/2005, datado de
05/07/2005, no qual foi designado um juiz, o Dr.
Itamar Pessi, para atuar nas execuções em face da
reclamada Shopping Limp.

O que vem a ser isso. Já está em fase final
para o pagamento de direitos dos servidores,
inclusive muitos já faleceram porque isso já vem
rolando há dez anos. Essa empresa fez um
superfaturamento.  Na época foi um verdadeiro
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escândalo no nosso Estado, a questão da empresa
Shopping Limp. Os trabalhadores de norte a sul do
Estado do Espírito Santo ficaram a ver navio e
muitos, por meio do SINDLIMP, entraram com um
processo judicial.

No documento o juiz pede um prazo de mais
sessenta dias para concluir o trabalho. Mas, em razão
do volume de processos ainda não disponibilizados
pelas Varas e por terem alguns deles sido arquivados,
pediu prorrogação do prazo para concluir essa
demanda.

O que aconteceu foi o seguinte: ocorreram
várias duplicidades de processos. As pessoas
entraram com processos por meio do sindicato,
SINDLIMP, e por advogado particular. Algumas
dessas pessoas já receberam os direitos, e receberão
novamente.

Houve uma confusão generalizada num
processo onde oito mil e quatrocentos servidores
deste Estado, que prestaram serviço, chegando na
hora certa, trabalhando honestamente e depois de dez
anos tentam receber os seus direitos trabalhistas.

Parabenizamos o TRT pela sua competência
e está tendo boa vontade para resolver esses
problemas, que nos parece mais uma teia de aranha,
tamanha complexidade. Mas estamos feliz em poder
anunciar nesta tarde que estão sendo concluídos os
processos no TRT para pagamento dos direitos dos
ex-servidores da empresa Shopping Limp, Srª.
Deputada Luzia Toledo, V. Exª. conhece esse caso, -
ocorreu no Governo Víctor Buaiz -  que está na
Justiça e prejudicou pessoas de todos os municípios
do Estado. Têm pessoas que ainda não receberam
seus direitos trabalhistas. Trabalharam e não
receberam.

Parabenizamos o TRT e a Procuradoria do
Estado que  trabalharam juntos e o Exmº. Governador
do Estado Paulo Hartung, que mais uma vez pagará
direitos de servidores prejudicados no Governo
Víctor Buaiz; de dois governos passados. S.Exª.
honrará dignamente, pois já depositou em juízo,
parceladamente, as quantias que ultrapassarão os sete
milhões de reais. Dinheiro este que irá circular na
nossa economia  perto do Natal. Isso é muito
importante.

Uns receberão quatrocentos reais; outros, que
eram  auxiliares de secretarias, seiscentos reais e
duzentos e oitenta reais; e, os vigilantes receberão
mais ou menos  quinhentos reais. São quantias
referentes às férias proporcionais, dos nove meses
trabalhados no ano de 1997; mais férias, um terço das
férias e o 13º salário proporcional.

Para essas pessoas o dinheiro  chegará  em
boa hora. A expectativa é de que o TRT disponibilize
os recursos para os Fóruns dos Municípios para que
os pagamentos sejam  feitos em cada Fórum uma vez
que aqui, em Vitória, seriam inviáveis.

Estamos acompanhando os processos, muito
volumosos, e durante o processo ocorreu muita
confusão. A empresa Shopping Limp, terceirizada

pela Sedu, entrou  reclamando dos valores, dos
custos, sendo designados peritos para fazerem uma
verificação processo por processo.

Finalmente, sob análise do juiz do TRT, Dr.
Itamar Pessi, essas execuções já estão em fase final e
a nossa expectativa é de que o prazo de sessenta dias
chegue perto do Natal. Quer dizer, momento
oportuno para que as pessoas, muitas delas
desempregadas, recebam esse dinheiro, de direito,
que está fazendo muita falta para suas famílias.
Finalmente o dinheiro será pago. Nossa expectativa é
otimista, que recebam em dezembro próximo.

Aproveitamos esses minutos finais para dizer
que sairemos daqui agora para acompanhar no
Tribunal Regional Eleitoral o processo contra o
Prefeito de Gauçuí, Sr. Luciano Manoel Machado. A
maior injustiça política que ocorreu neste Estado. O
Sr. Luciano Manoel Machado é uma pessoa íntegra,
prefeito reeleito com mais de sessenta e cinco por
cento dos votos válidos do Município de Guaçuí.

A maior liderança jovem que desponta no Sul
do Estado, não temos dúvida, é o Sr. Luciano Manoel
Machado. É uma pessoa digna, chefe de família. A
cidade de Guaçuí neste momento está em oração para
que, se Deus quiser - confiamos na nossa Justiça -
seja feita justiça e o processo contra o Sr. Luciano
Manoel Machado seja arquivado. Muito obrigada.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Reginaldo Almeida. (Pausa)

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

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

Usaremos da palavra no horário dos Oradores
Inscritos para abordar dois assuntos, mas antes
registramos que pela manhã estivemos com o  Sr.
Deputado Edson Vargas em São Gabriel da Palha,
onde o Sr. Secretário da Educação Lelo Coimbra
assinou várias ordens de serviço e inaugurou obras
nos Município de São Gabriel da Palha e São
Domingos do Norte, mostrando como o Exmº Sr.
Governo está se comportando com relação ao
interior.

S.Exª. está cumprindo o que se propôs a
fazer, juntamente conosco, em campanha, e o vice-
governador Lelo Coimbra, que naquela ocasião ainda
não era Secretário de Educação e, sim, nosso
candidato a vice-governador.

Tais obras somadas chegam a um milhão e
meio de reais, todas elas destinadas ao setor de
educação. Lembramo-nos de uma professora que
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dizia o seguinte: “Há pouco tempo todo final de mês
a Secretaria de Educação tinha que fazer
suplementação no caixa do governo para poder pagar
suas contas. Hoje, todos os dias faz obras novas, toda
semana assina ordem de serviço.”

Isso é uma mostra de que realmente a
administração do Estado, tendo à frente o Sr.
Governador Paulo Hartung, mudou. O que se
prometeu, está-se cumprindo devido à preocupação
que se tem em manter o interior vivo.

Foi feita a reforma da escola no assentamento
13 de Maio, que a Srª. Deputada Brice Bragato
conhece muito bem. O assentamento 13 de Maio esta
com sua escola novinha, remodelada, com energia
elétrica e com professoras alegres.

O que queremos é dar condições à população
do interior, ao produtor rural, àqueles que estão no
assentamento de lá permanecerem, estimulando-os
para que não migrem para o centro da cidade, ou,
pior ainda, para a região metropolitana.

Dia 7 de outubro o Exmº. Sr. Governador
Paulo Hartung esteve em Pancas inaugurando a
agência do Nosso Crédito, entregando uma máquina
patrol à Prefeitura de Pancas e reinaugurando o
escritório do IDAF.

S.Exª. abriu espaço em sua agenda e se
deslocou até a 1ª Igreja Luterana do Norte do Estado,
acima do Rio Doce, que no dia 30 de outubro
festejará seus setenta e cinco anos. Lá, S.Exª
promoveu uma reunião junto à população e
lideranças regionais do Parque dos Pontões
Capixaba. A população pede para não dizermos
Parque dos Pontões, pois não quer isso. A reunião foi
muito tranqüila e racional, contamos com a presença
do Sr. Secretário de Agricultura Ricardo Ferraço e do
Sr. Deputado Edson Vargas.

Com muita tranqüilidade o Exmº Sr.
Governador Paulo Hartung esclareceu ao povo
daquela região que tudo será feito de acordo com o
que tem hoje, se respeitará o trabalho de cada um e o
cultivo da terra. Não serão “expulsos”, e ninguém
jamais os expulsariam de suas terras. Não terão que
sair de suas terras, já que a criação do Parque dos
Pontões não aconteceu apenas por serem belas as
montanhas de pedras, mas porque ali existe um
espírito de preservação incomparável, inigualável, e
que não existe igual em nossa região.

O caminho mais coerente a ser adotado é o
que o Secretário Executivo do Ibama no Espírito
Santo, Sr. Ricardo Vereza, irmão do Sr. Deputado
Claudio Vereza, está fazendo. Tem feito com toda
paciência, com toda serenidade, com toda clareza
reuniões setoriais com moradores do entorno do

parque, tentando explicar à população o que é
possível fazer no modelo criação de parque nacional,
e que possam continuar, como dissemos antes, com o
domínio da terra, com o cultivo do café.

Vimos coisa interessantíssima na casa da
Patrícia Stur. Tomamos café na casa do Cláudio
Egert e de sua mãe e na casa da Patrícia Stur. A
Patrícia disse o seguinte: “Foletto, aqui o Deputado
Gabeira filmou, de madrugada, a paca vir dentro da
cozinha comer raízes de inhame, batata e de aipim,
que deixamos no chão.” Termina a cozinha das casas
dos moradores da região e começa a matinha de
preservação.

No início matinha, logo em seguida tem
jequitibá com cinco mil de rodo. O irmão da Patrícia
disse: “Paulo, se a gente vender uma árvore daquela,
a gente consegue duzentos mil reais. Mas não
queremos fazer isso. Queremos continuar morando
aqui e tendo condições de cultivar o nosso café, a
nossa banana e queremos ser donos da terra, porque
preservamos para aqui continuar.”

Parece que o caminho está coerente. Por
parte do Governo do Estado, que se pôs ao lado dos
moradores como aliado, não fomentando qualquer
processo de discussão no estilo briga; por parte do
Secretário Executivo do Ibama no Estado do Espírito
Santo,  Sr. Ricardo Vereza; e por parte da população
local, que já tem o entendimento do que pode ser
feito.

O segundo assunto que gostaríamos de
abordar, o Sr. Deputado Euclério Sampaio já falou, é
sobre a questão da consulta popular sobre o
desarmamento. Fazemos um apelo para que a
população vote “Sim”. Somos a favor do Estatuto do
Desarmamento e da proibição da comercialização de
armas e munições no Brasil. Já que o direito de portar
armas, hoje, na situação que está, vem trazendo um
conflito violentíssimo na região periférica. Mas já há
a proibição do porte de armas e  não se consegue
inibir essa condição.

Não pregamos o voto 2, o voto “Sim” por
acharmos que teremos condição de enfrentar o
bandido. Não é esse o foco da discussão que
queremos dar. Porque se assim o fosse, o que tem de
armas por aí hoje. Se pudéssemos andar armados,
conseguiríamos impedir a violência, os assaltos, os
assassinatos. Isso estaria acontecendo hoje. Temos
uma violência crescente, absurda, principalmente
ligada ao tráfico de drogas. Só se vai conseguir
diminuir isso quando conseguirmos acertar a
desigualdade social neste País, que é secular. Vem da
época do descobrimento, quando a terra foi ocupada
e foram alienados seus verdadeiros donos, os índios.
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Todo dia temos movimento indígena
pleiteando terras que lhes foram tomadas; quando
vieram os negros e trabalharam como escravos. Hoje,
rechaçados por uma condição secular, não
conseguem ter o mesmo nível de  educação e
trabalho. Hoje temos o tráfico de drogas, a
prostituição infantil. Essa guerra, não vamos
conseguir vencê-la. Mas se diminuirmos a quantidade
de armas que circulam; se transformarmos quem tiver
uma arma, em um cidadão com crime inafiançável,
inibiremos e poderemos punir quem porta uma arma
de forma irresponsável. E mais do que isso, aquele
crime comum, idiota, que acontece à toa, porque o
cidadão porta uma arma de fogo, sem dúvida
nenhuma vai praticamente desaparecer do nosso dia a
dia.

Por isso, convocamos a população para que,
domingo, vote “Sim”. Somos a favor do
desarmamento e que não haja mais comercialização
de armas e munições no Brasil.

Domingo, vote 2, vote “Sim”. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Findo tempo destinado aos Oradores
Inscritos, passa-se à:

ORDEM DO DIA

1. Discussão única, nos termos do art. 66, §
6º, da Constituição Estadual, do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei nº
222/2005, do Deputado Reginaldo Almeida,
que dispõe sobre a proibição da fabricação
de “cerol” utilizado em pipa e/ou papagaio.
Publicado no DPL de 04.08.2005. Parecer
nº 272/2005, da Comissão de Justiça, pela
manutenção do veto. Mensagem de Veto nº
182/2005. Veto vencido em 05.06.2005.

2. Discussão única, nos termos do art. 66, §
6º, da Constituição Estadual, do veto total
aposto ao do Projeto de Lei nº 204/2005, do
Deputado Claudio Vereza, alterando o
artigo 1º da Lei nº 3.979/1987, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública a
entidades. Publicado no DPL de
29.10.2003. Parecer nº 280/2005, da
Comissão de Justiça, pela rejeição do veto.
Mensagem de Veto nº 189/2005. Veto
vencido em 14.10.2005.

3. Votação adiada, com discussão
encerrada, em 1º turno, da Proposta de
Emenda Constitucional nº 04/2005, do
Deputado Euclério Sampaio e outros,
alterando a redação do § 4º do art. 66 da
Constituição Estadual, determinando o
escrutínio aberto para a votação do veto.
Publicado no DPL de 14/04/2005.  Parecer
nº 199/2005, da Comissão de Justiça pela

constitucionalidade, publicado no DPL
10.08.2005.

4. Votação adiada, com Discussão Prévia
encerrada, do Projeto de Lei nº 133/2005,
do Deputado Geovani Silva, considerando a
cola de sapateiro e o thinner, como
substâncias entorpecentes. Publicado no
DPL de 19/05/2005. Parecer nº. 236/2005,
da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL de
28.09.2005.

5. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº
101/2005, do Deputado José Tasso de
Andrade, alterando a modalidade de fixação
de índice de Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação. Publicado no DPL de
31/05/2005. Parecer nº 266/2005, da
Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL
de 11.10.2005.

6. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Lei nº 188/2005, do Deputado Paulo
Foletto, cassando o alvará, bem como a
licença de funcionamento dos postos de
vendas e/ou revendas, quer seja do
comércio atacadista, quer seja do comércio
varejista, ou ainda das Empresas do mesmo
ramo, que forem flagradas vendendo e/ou
revendendo cigarros, cigarrilhas, charutos e
afins, que sejam produtos contrabandeados,
falsificados ou adulterados e dá outras
providências. Publicado no DPL de
14.06.2005.

7. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Resolução nº 242/2005, da Deputada
Fátima Couzi, instituindo a Medalha do
Mérito do Turismo no âmbito desta Casa.
Publicado no DPL de 11.08.2005.

8. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 108/2005, do Deputado Carlos
Casteglione e outros, declarando a área de
encosta situada em Ponta de Meaípe, no
Município de Guarapari, como área de
preservação ambiental. Publicado no DPL
de 11.05.2005.

9. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 111/2005, da Deputada Luzia
Toledo, que dispõe sobre a Política
Estadual de Incentivo ao Turismo para o
Idoso e dá outras providências. Publicado
no DPL de 11.05.2005.
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10. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 148/2005, do Deputado Jurandy
Loureiro, restringindo a venda e a
distribuição gratuita do anticoncepcional de
emergência pílula do dia seguinte.
Publicado no DPL de 01.06.2005.

11. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 158/2005, do Deputado Marcos
Gazzani, criando o Certificado de Cachaça
Artesanal do Espírito Santo. Publicado no
DPL de 01.06.2005.

12. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto
de Lei nº 250/2005, do Deputado Euclério
Sampaio, determinando a instalação, pela
Companhia Espírito-Santense de Águas e
Esgotos, de aparelhos eliminadores de ar
nas tubulações de águas em todos os
imóveis considerados Ponta de Rede.
Publicado no DPL de 01.06.2005. (Pausa)

Discussão  do veto  parcial aposto ao
Projeto de Lei nº 222/2005.

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

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exa
verificação de quorum para efeito de votação.

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

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.
Brice Bragato, Cabo Élson, César
Colnago, Cláudio Thiago, Claudio
Vereza, Carlos Casteglione, Délio
Iglesias, Edson Vargas, Euclério
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani
Silva, Graciano Espíndula, Heraldo
Musso, Janete de Sá, Jurandy
Loureiro, Luzia Toledo, Marcos
Gazzani, Paulo Foletto, Reginaldo
Almeida e Sérgio Borges. (20)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) – Sr. Presidente, responderam à chamada
vinte  Srs. Deputados.

SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Há quorum para votação.

Em votação o Veto.
A votação será secreta, na cabine

indevassável.

À proporção que forem sendo chamados, os
Srs. Deputados receberão as sobrecartas
devidamente rubricadas pela presidência.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
Veto votarão com a cédula SIM; os que forem
contrários votarão com a cédula NÃO.

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

(O Sr. 1º Secretário procede à
chamada a que respondem e
votam os Srs. Deputados Cabo
Élson, Brice Bragato, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Carlos
Casteglione, César Colnago, Délio
Iglesias, Edson Vargas, Euclério
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani
Silva, Graciano Espíndula,
Heraldo Musso, Janete de Sá,
Jurandy Loureiro, Luzia Toledo,
Marcos Gazzani, Paulo Foletto,
Reginaldo Almeida e Sérgio
Borges). (20)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) – Sr. Presidente, votaram vinte  Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à
abertura da urna e à contagem das sobrecartas nela
existentes.

(O Sr. 2º Secretário procede à
abertura da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes)

O SR. 2º SECRETÁRIO – (DÉLIO
IGLESIAS) – O número de sobrecartas coincide
com o de votantes.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Vai-se proceder à apuração.

(Procede-se à apuração)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) – É o seguinte o resultado da apuração:
votaram SIM quinze Srs. Deputados; votaram NÃO
cinco Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) - Em conseqüência, fica mantido  o Veto
Parcial Aposto ao Projeto de Lei nº 222/2005.

Comunique-se ao Governador.
Arquive-se o processo.
Discussão única, nos termos do Artigo 66, §

6º da Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 204/2005.
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O SR. CLÁUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, na qualidade de autor da matéria, peço a
palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, vamos explicar a matéria, inclusive
já fizemos contato com cada Parlamentar desta
augusta Casa de Leis.

A lei que rege as utilidades públicas foi
alterada em 2004, colocando-se mais um
condicionante para a entidade que quer utilidade
pública. Qual era esse condicionante? Registro no
Conselho  Municipal e Estadual de Assistência
Social.  No decorrer do tempo verificamos que várias
entidades não são de Assistência Social. Mas são da
habitação, do esporte, do meio ambiente, da
educação, da saúde e da cultura e não estão
conseguindo obter o certificado no Conselho.
Fizemos o Projeto retirando essa obrigatoriedade para
as entidades que não são de Assistência Social. O
projeto foi aprovado em Plenário, foi ao Governo e
recebeu o Veto.  Porém, no parecer do veto há uma
declaração de apoio ao projeto dizendo que o Projeto
visa corrigir a distorção liberando as exigências de
registro no Conselho Municipal ou Estadual de
Assistência Social às entidades que não atuam nessa
área, possibilitando que elas - cumpridos os outros
requisitos - obtenham a declaração de utilidade
pública. Também diz que, como se trata de repasse
de verba do orçamento do próprio Legislativo, não há
que se falar em vício do processo legislativo. Ainda:
que o projeto é constitucional, visa corrigir as
distorções que não têm vício de iniciativa e que é
constitucional. Mas, o parecerista do Governo - não é
o Governador do Estado - disse que tem um
problema de numeração dos parágrafos. Fizemos
uma consulta aos Assessores da Mesa:  Sr. Júlio
César Bassini Chamun e outros, que nos disseram
que isso não é empecilho nenhum para que a lei entre
em vigor e corrija a distorção.

Por isso, sem mais demora, pedimos a todos
os Srs. Deputados que votem não. Não é um não ao
Governador do Estado; não é um não ao Governo. Já
conversamos com a Secretária Vera Maria Simoni
Nacif e S.Exª disse que concorda plenamente com
essa matéria para corrigir a situação das entidades
que estão sem receber as emendas parlamentares por
esse motivo. Pedimos o apoio dos Srs. Deputados
para votarem não e derrubarmos o Veto. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CLÁUDIO
THIAGO) -  Continua em discussão o veto total
aposto ao Projeto de Lei nº 204/2005.

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

Em votação o Veto.
A votação será secreta, na cabine

indevassável.
À proporção que forem sendo chamados, os

Srs. Deputados receberão as sobrecartas devidamente
rubricadas pela Presidência.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
Veto votarão com a cédula SIM; os que forem
contrários votarão com a cédula NÃO.

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

(O Sr. 1º Secretário procede à
chamada a que respondem e votam
os Srs. Deputados Cabo Elson,
Carlos Casteglione, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Brice
Bragato, César Colnago, Délio
Iglesias, Edson Vargas, Euclério
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani
Silva, Graciano Espíndula,
Heraldo Musso, Janete de Sá,
Jurandy Loureiro, Luzia Toledo,
Marcos Gazzani, Paulo Foletto,
Reginaldo Almeida e  Sérgio
Borges.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) – Sr. Presidente, votaram vinte Srs.
Deputados.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) -  Sr. Presidente, votaram vinte Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Convido o Sr. 2º Secretário a
proceder à abertura  da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes.

(O Sr. 2º Secretário procede à
abertura da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes)

O SR. 2º SECRETÁRIO – ( DÉLIO
IGLÉSIAS) -  O número de sobrecartas coincide
com o de votantes.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) -  Vai-se proceder  à apuração.

A SRA. BRICE BRAGATO –  Sr.
Presidente, pela ordem! Comunicamos  a V.Exa.  que
estamos nos ausentando do Plenário, porque vamos
realizar um debate sobre  Desarmamento, em Venda
Nova. Acreditamos  que da mesma forma os Srs.
Deputados Claudio Vereza e Paulo Folleto, não
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estamos falando por S. Exas., mas sabemos que
também  irão. Portanto, não podemos continuar na
sessão.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) –   Está feito o registro Srª. Deputada
Brice Bragato. Só solicitamos a V. Exª. que coloque a
nossa posição, nesse debate, que V. Exª. bem sabe
qual é, que é pelo SIM.

(Procede-se à apuração)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (GEOVANI
SILVA) – É o seguinte o resultado da apuração:
votaram SIM dois Srs. Deputados; votaram NÃO
dezoito Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Em conseqüência, fica rejeitado o
Veto total aposto ao Projeto de Lei nº 204/2005.

Comunique-se ao Governador.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Nesta
oportunidade agradecemos aos nobres colegas e às
nobres colegas. As entidades que atuam em nosso
Estado agradecerão a esta Casa por essa correção que
fizemos à distorção existente na lei anterior. Muito
obrigado. Com certeza agora as entidades terão mais
tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Votação adiada, com discussão
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005.

O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, pela
ordem! Na ausência do Líder, na forma regimental
assumo a Liderança do PDT e peço a palavra para
encaminhar votação.

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Cabo Elson.

O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, temos
em nossas mãos a Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005, de autoria do Sr.
Deputado Euclério Sampaio. Nós, da Bancada do
PDT, analisaremos com muito carinho essa questão e
certamente o nosso voto será o da coerência.

Aproveitamos o ensejo para repercutir o
discurso do Sr. Deputado Robson Vaillant, acerca da
CPI do Grampo.

Quando a CPI foi instalada, a nossa missão
como membro da CPI era apurar escutas clandestinas
e às empresas que operam nesse setor. Esse era o
nosso objetivo e assim iniciamos os trabalhos.

O Sr. Deputado Euclério Sampaio com a
habilidade de sempre, contatou a empresa no Estado
de São Paulo, que nos passou a relação de clientes
dela e que tinha feito a aquisição desse aparelho
chamado “Guardião”. Uns de maneira direta e outros
através de terceiros.

Não esperávamos que a CPI tomasse esse
caminho, mas a fonte que nos passou a informação,
passou de maneira fidedigna e não podíamos ser
irresponsáveis ao ponto de engavetar as denúncias,
porque colocava o Ministério Público como  o
investigado.

Essa investigação que estamos travando é tão
somente para apurar a veracidade das denúncias,
purificar o que é fato e o que é boato. A CPI não tem
a intenção de criar uma crise institucional. Esse não é
o trabalho da CPI, como também não temos mágoas
políticas e nem razões para isso. Esse não é o nosso
objetivo. O nosso objetivo é tão somente apurar a
verdade, doa a quem doer.

Queremos acreditar que as denúncias que
nos chegam a todo instante, apesar de serem ricas em
detalhes, não passam de fantasia da fonte.

Já tentamos buscar alguma ilusão nas
informações que nos passam, mas não conseguimos
ver porque é muito rica em detalhe. E não é porque é
o Ministério Público que vamos engavetar, mesmo
porque temos respeito a fonte que nos passa a
informação. Aí nos vem o Deputado Robson
Vaillant, que não se faz presente, falar que a CPI do
Grampo é para promoção pessoal.

Ora, senhores, promoção pessoal numa CPI
dessa, uma granada sem pino encostada no canto.
Isso é bomba! É bomba! Só que não voltaremos atrás
e não nos intimidaremos mesmo porque o Ministério
Público é um órgão conceituado, transparente que
sempre trabalhou buscando a verdade e vão entender
muito bem o nosso papel. Isso é importante até para a
própria imagem do Ministério Público.

Não é a nossa intenção criar uma crise
institucional, mas sim buscar a verdade e o Deputado
Robson Vaillant foi muito infeliz. Queria que o Sr.
Deputado Robson Vaillant estivesse presente neste
plenário. Talvez esteja na situação de um cachorro
quando cai da mudança, depois que perdeu o seu
dono está desnorteado atacando pessoas, fato que até
entendemos.

O conselho que damos ao Pastor Robson
Vaillant é de que evite esse tipo de comentário, não
desqualifique os trabalhos da CPI do Grampo.
Aproveite que está todos os dias na igreja, saia do
pedestal de Pastor e vá para o banco de fiel porque
precisa ser ungido. (Muito bem!)
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, como autor da matéria peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE-(REGINALDO
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO-(Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Srªs Deputadas, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005 de nossa autoria, altera o §
4º do Artigo 66 da Constituição Estadual. Pedimos
aos nobres pares que votem SIM à matéria porque
não faz sentido votarmos pela derrubada do veto se a
sociedade exige transparência nas votações desta
Casa de Leis. Não há motivo para que continuemos a
votar na salinha da covardia, ou seja, de forma
secreta.

Oportunamente manifestamo-nos com
relação ao discurso do nosso irmão, nosso amigo Sr.
Deputado Robson Vaillant. Confessamos que
ficamos triste com a manifestação de S.Exª no que se
refere à CPI que apura as escutas ilegais e
clandestinas. Não quanto ao seu posicionamento,
S.Exª é livre para formar o seu convencimento e
tomar qualquer atitude, mas não tinha o direito de
formar juízo de valor e nem de julgar e tecer
comentários sobre os demais membros desta CPI.

Se o Sr. Deputado Robson Vaillant tinha o
compromisso de votar pela não convocação do
Procurador Geral, até entendemos a sua posição, mas
jamais poderia assomar esta Tribuna para dizer que
seria uma promoção pessoal, um ato de
irresponsabilidade dos Deputados. Ninguém neste
Estado e neste país, autoridade alguma está acima da
lei.

Esta Casa é um Poder e quando um Deputado
é acusado de algum erro é escrachado na imprensa.
Agora, um órgão sequer pode ser investigado por
quê? O que o Ministério Público tanto teme? A CPI
não quer causar danos à imagem de ninguém, não
quer fazer nada do que o Deputado Robson Vaillant
disse neste plenário.

Nunca tivemos atrito com ninguém, mas
vamos exercer o nosso papel de parlamentar com
dignidade, exerceremos o poder que nos foi conferido
nas urnas pelo povo deste Estado. A não convocação
hoje do Procurador Geral de Justiça foi decidida após
uma reunião dos Deputados Euclério Sampaio,  Cabo
Elson e  Rudinho de Souza porque achamos melhor
não convocarmos neste primeiro momento. Não
porque o Deputado Robson Vaillant assim o quis.

Não é justo que o nosso companheiro, nosso
amigo, nosso irmão em um desabafo venha a esta
Tribuna atacar a honra e a imagem de parlamentares
porque simplesmente achou injusta uma matéria
publicada. Achamos que S.Exª é um homem de bem,
tem grandeza suficiente para no dia de amanhã voltar

a esta Tribuna para reparar um erro que cometeu na
data de hoje.

Agora, doa a quem doer, essa CPI do
Grampo vai apurar o que tiver que ser apurado
porque neste Estado ninguém está acima da lei.
(Muito bem!)

A SRA.JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
pela ordem. Requeiro a V.Exª verificação de quorum
para efeito de votação e manutenção da sessão.

O SR. PRESIDENTE-(REGINALDO
ALMEIDA) – É regimental.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada que respondem os Srs.
Deputados Cabo Elson, Cláudio
Thiago, Edson Vargas, Euclério
Sampaio, Geovani Silva, Graciano
Espíndula, Janete de Sá, Luzia
Toledo e Reginaldo Almeida. (9)

O SR. 1º SECRETÁRIO-(GEOVANI
SILVA) – Sr. Presidente, responderam à chamada
nove Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE-(REGINALDO
ALMEIDA) – Não há quorum para votação e
manutenção da sessão pelo que vou encerrá-la.
Antes, porém, convoco os Srs. Deputados para a
próxima, ordinária, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Votação adiada, com discussão encerrada,

em 1º turno, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 04/2005. Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 133/2005. Discussão
prévia, do Projeto de Lei n.º 101/2005. Discussão
especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei n.º
188/2005. Discussão especial, em 3ª sessão, do
Projeto de Resolução n.º 242/2005. Discussão
especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei n.º
108/2005, 148/2005, 158/2005 e 250/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezessete horas e
trinta minutos.
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CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE
OUTUBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS BRICE
BRAGATO, CABO ELSON, CARLOS
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO,
CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO VEREZA,
EUCLÉRIO SAMPAIO, GILSON GOMES,
JANETE DE SÁ, JOSÉ TASSO DE ANDRADE,
JURANDY LOUREIRO, LUIZ CARLOS
MOREIRA, LUZIA TOLEDO, MARCELO
SANTOS, MARCOS GAZZANI, REGINALDO
ALMEIDA E ZÉ RAMOS. (17)

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

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

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

(O Sr. Reginaldo Almeida lê Salmo
37,5)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – 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 – (MARCELO
SANTOS) – Aprovada a Ata como lida. (Pausa)

A Presidência registra, com satisfação, a
presença, nesta Assembléia Legislativa, das Srªs.
Rose Grace Simões de Oliveira, Presidente do
Projeto Especialista do Riso, Arte e Humanização
Hospitalar, e Maria Amélia Simões de Oliveira,
voluntária.

Agradecemos a presença e parabenizamos o
brilhante trabalho que vêm fazendo à frente desse
projeto, que completou dez anos neste mês de
outubro e já beneficiou mais de trezentos e setenta
mil pessoas até agora nos hospitais públicos da
Grande Vitória. É uma homenagem que prestamos,
em nome da Mesa Diretora do Parlamento Estadual.
A Assembléia Legislativa só tem a agradecer o

trabalho que vêm fazendo em prol dos cidadãos
hospitalizados no Estado do Espírito Santo. (Pausa)

O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Reginaldo Almeida.

O SR. REGINALDO ALMEIDA -
Solicitamos a V.Exª que soe a campainha avisando
aos Srs. Deputados, que porventura estiverem em
seus gabinetes ou nos corredores da Casa, que
compareçam ao Plenário, tendo em vista a
necessidade de quorum para votação de
requerimentos constantes da pauta.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – É regimental.

Convido os Srs. Parlamentares que estão em
seus gabinetes e nas demais dependências da
Assembléia Legislativa que compareçam ao Plenário,
para que possamos fazer a leitura do Expediente e as
votações previstas.

Passo a Presidência ao Sr. Deputado César
Colnago.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Convido o Sr. 1º Secretário a
proceder à leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
OFÍCIO/GABPJT/N° 362/2005

Vitória-ES, em 14 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho
justificar minha ausência na reunião de 17 de outubro
de 2005, 170ª Sessão Ordinária, por estar em
Brasília, em audiência no Ministério da Saúde,
tratando de assuntos de interesse de nosso Estado.

Atenciosamente,

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Ofício nº 362/2005. Justificada a
ausência. À Secretaria.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: EMENDA N°
8 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
19/2005

Art. 1° Fica acrescentado ao artigo 5°,
parágrafo 1º, os incisos VI e VII, com as seguintes
redações:

Art. 5° ....

I ...

§ 1° ....

VI – Um representante da
Associação dos Municípios do
Estado do Espírito Santo –
AMUNES

VII – Dois prefeitos escolhidos pela
AMUNES, recaindo entre os municípios
contemplados por esta Lei.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – P-SOL

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Emenda Aditiva nº 08/2005. 

Junte-se ao PLC nº 19/2005.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: EMENDA N°
9 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
19/2005

Art. 1° Fica acrescentado ao artigo 2°, os
incisos VI, com as seguinte redação:

Art. 2° ....

I ...

VI – Ficam inclusos, para os fins que
determinam esta Lei, os municípios de
Conceição da Barra, Barra São Francisco,
Baixo Guandu e Afonso Cláudio.

BRICE BRAGATO
Deputada Estadual – P-SOL

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Emenda Aditiva nº 09/2005.

Junte-se ao PLC nº 19/2005.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª verificação
quorum para efeito de votação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – É regimental.

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. Brice Bragato, Cabo Elson,
Carlos Casteglione, Cláudio Thiago,
Claudio Vereza, César Colnago,
Euclério Sampaio, Gilson Gomes,
Janete de Sá, José Tasso de Andrade,
Jurandy Loureiro, Luiz Carlos
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo
Santos, Marcos Gazzani, Reginaldo
Almeida e Zé Ramos. (17)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCOS
GAZZANI) - Sr. Presidente, responderam à chamada
dezessete Srs. Deputados.

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

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 113/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, membros da
Mesa Diretora, no uso de suas prerrogativa
regimentais, requer a V. Exa., após ouvido o
Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto
de Lei n° 322/2005, de autoria da Mesa Diretora, que
dispõe sobre a realização de concurso público,
extinção e criação de cargos do quadro de pessoal
efetivo e comissionado da Assembléia Legislativa e
dá outras providências.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1° Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2° Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento de
Urgência nº 113/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2514/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativa regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ,
COMANDO DO 5° BATALHÃO DE ARACRUZ
e ao CISA – CONSELHO INTERATIVO DE
SEGURANÇA DE ARACRUZ, pela inauguração
da novas Instalações da 1ª COMPANHIA DO 5º
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR e a entrega
de Viaturas, realizado no dia 04 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. ADEMAR
DEVENS na Av. Venâncio Flores, 133 – Centro –
Aracruz/ES – CEP: 29190-000, ao Tenente Coronel
PM Edimilson Moulin Ferreira e o Coronel Samuel
Nascimento Barbosa do 5° BPM de Aracruz, na Av.
Venâncio Flores, 1.166 – Centro – Aracruz/ES –
CEP: 29190-000.

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2514/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2515/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativa regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente ao SINASEFE
– VITÓRIA-ES – SINDICATO NACIONAL DOS
SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E PROFISSIONAL, pela realização da
Palestra: “Professores, a Qualidade do Ensino e o
Mundo do Trabalho”, proferida pelo Professor
Gaudêncio Frigotto, realizada no dia 30 de
setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao SINASEFE – VITÓRIA/ES,
através de sua Diretora, na Rua Barão de Mauá, 160
– Jucutuquara – Vitória/ES – CEP: 29040-450.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2515/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2516/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativa regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a ESCOLA DE
MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO - EMES, pela realização da Aula-Palestra,
proferida pelo Professor da Faculdade e Direito
de Lisboa – Dr. José de Oliveira Ascensão, autor
de mais de 250 obras jurídicas, sobre os temas: “A
PROTEÇÃO CONTRATUAL DO
CONSUMIDOR: OFERTA, CONDIÇÕES
GERAIS DOS CONTRATOS,
INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DOS
CONTRATOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS” e
o “PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS ABUSIVAS, NA
PERSPECTIVA DO DIREITO EUROPEU-
CONTINENTAL E DO DIREITO
BRASILEIRO”, em razão da Aula de
Encerramento da Jornada Espírito-Santense de
Direito do Consumidor, realizada no dia 30 de
setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a DIRETORIA DA ESMES,
através do Exmo. Sr. Juiz Diretor Doutor Sérgio
Ricardo de Souza, na Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 495 – ed. Centro – Empresarial Enseada,
Lj 07, Vitória/ES – CEP: 29050-420.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2516/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2517/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativa regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exa., ouvido o
plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, ao Município de SANTA
TERESA e a SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO,
AQÜICULTURA E PESCA - SEAG, pelo
lançamento do Pólo de uva de mesa e vinho de
Santa Teresa, realizado no dia 30 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito Gilson
Amaro Antonio de Salles, na Rua Jerônimo Vervloet,
145, Centro, Santa Teresa/ES – CEP: 29650-000 e ao
Exmo. Sr. Ricardo de Rezende Ferraço – Secretário
de Estado – SEAG, na Rua Raimundo Nonato, 116 –
Forte São João - Vitória/ES – CEP: 29010-540.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2517/2005, que acaba de ser lido.
O Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam
sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2518/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª. Ouvido o
plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente ao GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela
INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA VASCO
COUTINHO EM VILA VELHA-ES, realizado no
dia 30 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Governo do Estado, através do
Exmo. Sr. Governador Paulo Hartung, no Palácio da

Fonte Grande – Rua Sete de Setembro, 362 – Centro
– Vitória – ES – CEP: 29.015-000.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2518/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2519/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª. Ouvido o
plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, ao MEPES – MOVIMENTO
DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPÍRITO SANTO e a EFTUR – ESCOLA
FAMÍLIA DE TURISMO, realização do CURSO
DE QUALIFICAÇÃO EM TURISMO:
GASTRONOMIA E HOTELARIA, encerrado no
dia 30 de setembro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Ilmo. Sr. Valentin Marinato –
Secretário Executivo do MEPES, Sr. Siegmundo
Berger – Secretário Geral do MEPES, Sra. Ludmila
Dutra Coordenadora do Departamento de Turismo e
do Sr. Alberto Pinheiro – Coordenador da EFTUR,
na Rua Costa Pereira, 129 – Cx. Postal 35 –CEP:
29.230-000 – Anchieta – ES.

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2519/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2520/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS NA
GLÓRIA, pela realização de seu Pré-Congresso da
Mocidade.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente
Kemuel Sotero Pinheiro, ao seu Pastor Dirigente
Bernardino Rodrigues da Silva, ao Presidente da
Mocidade Robson Galvão da Silva, extensivo a todos
os membros desta Igreja. Endereços: IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO
ARIBIRI Pastor Presidente KEMUEL SOTERO
PINHEIRO Rodovia Carlos Lindemberg, 1435
Aribiri – Vila Velha – ES CEP: 29110-001 IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS NA
GLÓRIA Pastor Dirigente BERNARDINO
RODRIGUES DA SILVA Rua Dom  Pedro II, nº
100 Glória – Vila Velha – ES CEP: 29122-300
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE
DEUS NA GLÓRIA Presidente da Mocidade
ROBSON GALVÃO DA SILVA Rua Dom Pedro
II, nº 100 Glória – Vila Velha – ES CEP: 29122-300.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 07 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2520/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2521/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA BATISTA
BETEL EM HÉLIO FERRAZ, pela realização de
sua V Feira Missionária.

A IGREJA BATISTA BETEL EM HÉLIO
FERRAZ, tem sido um instrumento de Deus na
evangelização e na socialização de vidas em nosso
Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente
JOSÉ HONÓRIO GOMES DO CARMO, Ministério,
extensivo a todos os membros desta Igreja.
Endereços: IGREJA BATISTA BETEL EM
HÉLIO FERRAZ PR. JOSÉ HONÓRIO GOMES
DO CARMO Rua Rio Anchieta, nº 02 Hélio Ferraz
– Serra – ES CEP: 29160-530.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 10 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2521/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2522/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
AFONSO CLÁUDIO, pelas comemorações de seu
Jubileu de Ouro e pelos 30 anos de fundação de seu
Círculo de Oração.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM AFONSO CLAUDIO, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente
Liberalino Souza Proeza, Ministério, extensivo a
todos os membros desta Igreja. Endereço: IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
AFONSO CLAUDIO Pr. LIBERALINO SOUZA
PROEZA Ladeira Ten. Manoel da Rocha, 40 João
Duarte Manso – Afonso Cláudio – ES CEP: 29600-
000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 10 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário
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O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2522/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2523/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
AFONSO CLÁUDIO, pelo 2º aniversário do
Programa A Voz da Assembléia de Deus na Rádio
Educadora, município de Afonso Cláudio.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente
Liberalino Souza Proeza, bem como a Ilmª Srª
Márcia Seibel, Diretora da Rádio Educadora de
Afonso Cláudio. Endereços: IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
AFONSO CLAUDIO PR. LIBERALINO SOUZA
PROEZA Ladeira Ten. Manoel da Rocha, 40 João
Duarte Manso – Afonso Cláudio – ES CEP: 29600-
000 RÁDIO EDUCADORA DE AFONSO
CLAUDIO Av. Presidente Vargas, 449 Centro –
Afonso Cláudio – ES CEP: 29600-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 10 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2523/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2524/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA

EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
NOVA ITAPARICA, pelas comemorações de seu 3º
aniversário de fundação.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM NOVA ITAPARICA, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente
DIONISIO SILVA, Ministério, extensivo a todos os
membros desta Igreja. Endereço: IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
NOVA ITAPARICA Avenida do Canal, nº 54,
Nova Itaparica – Vila Velha – ES CEP: 29104-210.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 10 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2524/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2525/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer, a
V. Exª., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES ao COLÉGIO
AMERICANO BATISTA, pelas comemorações de
seus 98 anos de fundação.

O COLÉGIO AMERICANO BATISTA
vem prestando relevantes serviços em prol da
formação educacional e religiosa do povo Espírito-
santense.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao COLÉGIO AMERICANO
BATISTA, ao Ilm°. Pr. Diretor Jesus da Silva,
extensivo a toda Diretoria, no seguinte endereço: Rua
Loren Reno, n° 17 – Centro – Vitória-ES – Cep:
29018-920.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – E.S., 06 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário
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REQUERIMENTO Nº 2543/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª., que seja inserido nos
Anais desta Casa um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES ao Diretor Geral
Corporativo do Colégio Americano Batista de Vitória
Pastor Jésus Silva Gonçalves, pelo aniversário de 98
anos de existência daquela instituição, comemorados
no dia 06 do mês em curso, em Vitória-ES.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao Pastor. Jésus Silva Gonçalves, no
seguinte endereço: Rua Loren Reno, n° 17 – Centro –
Vitória-ES – Cep: 29018-920.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – E.S., 06 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos nºs
2525 e 2543/2005, idênticos, que acabam de ser
lidos.

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

Aprovados.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2526/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer, a
V. Exª., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
JOÃO NEIVA, pela realização de sua 1ª
Conferência de Missões.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM JOÃO NEIVA tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu Pr. Presidente

ELIEL MÁRCIO DE SOUZA, Ministério, extensivo
a todos os membros desta Igreja, no seguinte
endereço: Rua Tabelião Alfredo Almeida, 238 –
Centro – João Neiva-ES – Cep: 29680-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – E.S., 05 de setembro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2526/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2534/2005

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

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais, requer a V. Exª.,
ouvido o douto Plenário, que seja inserido nos Anais
desta Casa de Leis um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA PELA REALIZAÇÃO DO II
FESTIVAL DE FLORES, QUE ESTÁ
ACONTECENDO DE 13 A 16 DE OUTUBRO
DO CORRENTE ANO.

O Festival de Flores traz mais que beleza em
seu bojo. Tem como objetivo maior o agro-negócio
floricultura. O evento contará com a apresentação de
palestras, cursos, clínicas, exposição de flores e
momentos culturais.

A difusão das experiências sobre os avanços
tecnológicos, o intercâmbio de técnicos, produtores
rurais, empresários e administradores ligados a
florícola será fortalecido com o II Festival de Flores.

Queremos parabenizar o Prefeito Gilson
Amaro que está realizando uma administração
compromissada com o progresso de Santa Teresa e
com responsabilidade por todos os munícipes. A
atual administração vem, sistematicamente, criando
oportunidades de negócios como o Pólo da Uva e do
Vinho, agregando tecnologia aos pequenos
produtores rurais já existentes e incentivando a que
novos negócios sejam abertos, na certeza de que a
fixação do homem no campo, através de uma
economia sustentável, é o caminho para o
fortalecimento da agricultura familiar.
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Requer, ainda, que do Ato dessa Casa de Leis
seja dado conhecimento ao Prefeito de Santa Teresa –
Exmo. Sr. GILSON AMARO, extensivo à sua
Secretaria Municipal de Agricultura, no seguinte
endereço: Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro –
Santa Teresa-ES – 29650-000.

Vitória, 14 de Outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual - PP

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2534/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2535/2005

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

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

A Comissão de Turismo e Desporto desta
Augusta Casa de Leis, na qualidade de sua Presidente
Deputada Fátima Couzi, em nome de seus membros,
no uso de suas prerrogativas regimentais, vem mui
respeitosamente, requerer a Vossa Excelência,
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A
FESTA DAS FLORES – VIII BLUMENFEST &
VII EXPOSIÇÃO DAS ORQUÍDEAS E EM
ESPECIAL COM O Sr. LEODERIO ZELTEN –
PRESIDENTE DO NÚCLEO DE
ORQUIDÓFILOS DE DOMINGOS MARTINS,
pelo seu trabalho e de sua equipe.

Requer pois, a essa Presidência, que
transmita ao Sr. Leoderio Zelten - Presidente do
Núcleo de Orquidófilos de Domingos Martins à Rua
João Batista Wernerbach, s/n°, Centro Domingos
Martins/ES – CEP: 29.260-000.

N. Termos,
P. Deferimento.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2005.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2535/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2536/05

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

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

A Comissão de Turismo e Desporto desta
Augusta Casa de Leis, na qualidade de sua Presidente
Deputada Fátima Couzi, em nome de seus membros,
no uso de suas prerrogativas regimentais, vem mui
respeitosamente, requerer a Vossa Excelência,
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM A
FESTA DAS FLORES – VIII BLUMENFEST &
VII EXPOSIÇÃO DAS ORQUÍDEAS E EM
ESPECIAL COM A Srª. ÂNGELA MÓDULO
ASSUNÇÃO – SECRETÁRIA DE CULTURA E
TURISMO DE DOMINGOS MARTINS, pelo seu
trabalho e de sua equipe.

Requer pois, a essa Presidência, que
transmita à Srª. Ângela Módulo Assunção –
Secretária de Cultura e Turismo de Domingos
Martins à Rua Ladeira Francisco Silva, n° 50, Centro
Domingos Martins/ES – CEP: 29.260-000.

N. Termos,
P. Deferimento.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
11 de outubro de 2005.

FÁTIMA COUZI
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2536/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2537/2005

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

O Deputado Estadual, abaixo assinado, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.
Exª., após ouvido o Plenário inserção nos Anais dessa
Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo Espírito-
santense e em especial com a rede Gazeta de
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Comunicações pelo prêmio de jornalista entregue a
vários profissionais daquela empresa.

No dia 15 de outubro, no Centro de
Convenções de Vitória foi realizado a 11ª Edição do
Prêmio Capixaba de Jornalismo, sendo agraciados
dez profissionais da Rede Gazeta de Comunicações,
com o primeiro lugar nas categorias de jornalismo
impresso, fotojornalismo e telejornalismo.

Na categoria jornalismo impresso a
reportagem intitulada “Gratz é condenado” dos
repórteres Lúcia Garcia, Vera Ferraço, Sandresa
Carvalho, Andréia Lopes e Vinícius Baptista. A
matéria “Sem chance de crescer, cidades param no
tempo” da repórter Denise Zandonadi, ficou em
segundo lugar. Na categoria fotojornalismo, tanto o
primeiro quanto o segundo lugares ficaram com
Edson Chagas com as fotos “Tiros da UFES” e
“Sobre o Mar da Curva da Jurema”. Na área de
telefornalismo, os profissionais da TV Gazeta
Norte conquistaram o prêmio com as matérias
“Guardiões da Cultura” e “Gigantes da
imprudência”, confirmando assim, a competência
dos profissionais da Rede Gazeta, sua dedicação,
profissionalismo e ética na elaboração e publicação
das matérias, sendo merecidamente agraciadas
através desta premiação, elevando ainda mais o
conceito, e o reconhecimento do trabalho realizado.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Diretor Geral Carlos Lindemberg
Neto, ao Diretor da UEN – Mídia Digital, Carlos
Canelas Magalhães, ao Diretor UEN – Mídia
Impressa, Denis Oliveira, e aos homenageados:
Lúcia Garcia, Vera Ferraço, Sandresa Carvalho,
Andréia Lopes, Vinícius Baptista, Denise
Zandonadi, Edson Chagas todos no seguinte
endereço: Rua Chafic Murad 902, Ilha de Monte
Belo, Vitória-ES CEP – 29.050-901.

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2005.

EDSON VARGAS
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2537/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2538/2005

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

O Deputado Estadual, abaixo assinado, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.
Exª., após ouvido o Plenário inserção nos Anais dessa
Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo Espírito-
santense e em especial com o Município de Marechal
Floriano pela realização do VII Festival Ítalo-
Germânico Italemanha, nos dias 14, 15, 16 do
corrente mês e ano.

Marechal Floriano foi emancipado em 31 de
outubro de 1991. Hoje possui uma população de
13.100 habitantes. Conhecido como “Cidade das
Orquídeas”,  pela grande quantidade de espécies de
orquídeas existentes nas matas do município, a
cidade era chamada de Braço Sul, devido ao Braço
Sul do Rio Jucu que corta o município. Em 13 de
maio de 1900 recebeu o nome de Marechal Floriano,
dada a visita do 1° Vice-Presidente da República,
Marechal Floriano Peixoto, na inauguração da Rede
Ferroviária Leopoldina Railway.

Os italianos – Segundo a historiadora Maria
Stella de Novaes, o primeiro imigrante que chegou ao
ES em 1840, foi Giuseppe Balestrero. Em 1859 já
havia 27 italianos em Santa Isabel, mas o maior fluxo
para esta região começou em 1875.

Normalmente eles saíam da Itália de navio e
chegavam ao Rio de Janeiro, onde ficavam em
quarentena na Ilha das Flores, seguindo depois para
Vitória. De lá, pelo Rio Benevente, Piúma ou Barra
de Itapemirim, seguiam de canoa ou barco até
Alfredo Chaves, de onde saíam para a região do Alto
Castelo e para o atual distrito de Araguaia e outros
núcleos, onde construíram as primeiras moradias.

Os Alemães – Em 1946, os alemães saíram
de sua terra em direção ao Rio de Janeiro, passando
por Dunquerque, na França, onde tiveram
dificuldades de embarcar para o Brasil por falta de
navio. Porém, em agosto do mesmo ano,
conseguiram um navio veleiro e setenta dias depois
chegaram ao Rio de Janeiro. Lá, ficaram 60 dias
amontoados em um galpão passando necessidade,
inclusive fome.

Alegando que no sul as terras ainda não
estavam demarcadas, o imperador enviou-os para
Vitória, convencendo-os que o clima era semelhante
ao sul do Brasil. Chegaram em Vitória no dia 21 de
dezembro de 1846, a bordo do Transporte Nacional
Eolo.

Saindo de Vitória foram levados a Viana,
onde ficaram em cabanas construídas para eles.

À procura de um lugar melhor, os colonos
foram subindo, margeando o afluente do Braço Norte
do Rio Jucu, e se instalaram à margem desse rio, na
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Serra de Boa Vista, hoje, KM 34 da BR 262. Os
colonos, porém, não consideraram esse o melhor
local, e continuaram subindo em direção às
montanhas. Lá chegando, dividiram-se, formando
duas vilas: uma católica que se chamou Santa Isabel,
e outra luterana, a que chamaram Campinho.

Todos esses imigrantes contribuíram de
maneira decisiva para a formação social-política-
econômica do município de Domingos Martins, e
posteriormente, na criação do município de Marechal
Floriano.

Nos dias 14, 15, 16 de outubro a cidade de
Marechal Floriano estará em festa comemorando a
imigração dos italianos e alemães naquela região,
com muitas atrações como: culinária italiana e alemã,
atividades culturais, diversos shows, bandas
musicais, grupos folclóricos, desfile escolar e outras
atrações, merecendo, portanto as homenagens deste
Poder.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Prefeito Municipal de Marechal
Floriano, Elias Kiefer, ao Vice-Prefeito, Oton
Fernando Batista, ao Secretário de Cultura e
Turismo Enildo Antônio Cardoso, todos no seguinte
endereço: Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Rua David Canal 57 – Centro – Marechal Floriano-
ES, CEP: 29.255-000.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2005.

EDSON VARGAS
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o Requerimento nº
2538/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2539/2005

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

O Deputado Estadual EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT, abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a V.Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste
Legislativo Estadual de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo do Espírito
Santo e mui especialmente com o Poder Judiciário,
pela inauguração da nova sede do Fórum
Desembargador Cândido Marinho, em Marechal
Floriano, no dia 21 de outubro de 2005.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita aos homenageados através do: Exmo. Sr.
Desembargador Adauto Dias Tristão – MD
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo – Rua Des. Homero
Mafra, s/n° - Enseada do Suá – 29.050-906 –
Vitória/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 17 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2539/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2540/2005

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

O Deputado Estadual EUCLÉRIO
SAMPAIO – PDT, abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, REQUER a V.Exª., após
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais deste
Legislativo Estadual de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, com o povo do Espírito
Santo e mui especialmente com o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado do
Espírito Santo (Sindicon), pela realização do
4°Encontro Nacional dos Programas da
Qualidade da Construção, no dia 20 de Outubro de
2005, no Centro de Convenções de Vitória/ES.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita aos homenageados através do: Ilmo. Sr.
Aristóteles Passos Costa Neto – MD Presidente do
Sindicon – Avenida Nossa Senhora da Penha,
1830 – Edifício Vila da Penha – Barro Vermelho –
CEP. 29.045-000 – Vitória/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 17 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual - PDT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2540/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
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O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTOS NºS 2541 E 2567/2005

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

Os Deputados Estaduais, abaixo assinados,
no uso de suas prerrogativas regimentais,
REQUEREM a V. Exª., após ouvido o Plenário, a
inserção nos Anais deste Legislativo Estadual de um
VOTO DE CONGRATULAÇÕES, com o povo do
Espírito Santo e mui especialmente com a Auditoria
Geral do Estado, pela realização do IV Fórum
Nacional de Controle Interno nos dias 26, 27 de
Outubro de 2005 em Vila Velha/ES.

REQUEREM ainda a essa Presidência que
transmita aos homenageados através do: Exmo. Sr.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo – MD Auditor
Geral do Estado – Avenida Governador Bley, 236
– Ed.  Fábio Ruschi – 8° Andar – Centro – CEP.
29.010-150 – Vitória/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 17 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1° Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação os Requerimentos nºs.
2541 e 2567/2005, idênticos, que acabam de ser
lidos.

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

Aprovados.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2542/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Presidente da Associação Festa da Polenta
Tarcísio Caliman, pela organização daquela Festa,
que acontece de 07 a 09 do mês em curso, em Venda
Nova do Imigrante – ES.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao Sr. Tarcísio Caliman,, no seguinte
endereço: Rua Padre Martinez, Bairro Santa Cruz,

119, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo – ES,
CEP 29375-000.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – E.S., 07 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2542/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2544/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Presidente da Sociedade de Anestesiologia do
Espírito Santo – SAES Cassiano Franco Bernardes,
pela organização da 15ª Jornada de Anestesiologia do
Espírito Santo, que acontece dias 14 e 15 do mês em
curso, no Auditório da SAES, em Vitória-ES.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao Dr. Cassiano Franco Bernardes, no
seguinte endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha,
699, Torre A, s/ 305, Praia do Canto, Vitória/ES –
CEP. 29.055-131.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento
nº.2544/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.



6479 – Diário do Poder Legislativo                                                                         Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2545/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª. que seja inserido nos Anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
ao Dr. Antônio Miguel Feu Rosa, pelo lançamento do
livro “Crônicas Selecionadas”, que acontece no dia
07 de novembro do ano em curso, no Iate Clube, em
Vitória-ES.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao Dr. Antônio Miguel Feu Rosa, no
seguinte endereço: Praça San Martin, 84, Ed.
Alphaville, Praia do Canto, Vitória/ES – CEP.
29.055-170.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2545/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2546/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES –
ES, PELA ENTREGA DE TÍTULOS DE
CIDADÃOS MARATAIZENSE E TÍTULOS
ESPECIAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM
UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 14 DE
OUTUBRO DE 2005..

Requer, pois, a esta Presidência, que
transmita o teor deste ao Exmo. Presidente da
Câmara de Marataízes, Sr. Agisse Melchíades de
Souza Filho, no seguinte endereço: Câmara

Municipal de Marataízes – Rua José Brumana, s/n° -
Marataízes - ES. Cep. 29.349-000.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2546/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2547/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O EXMO.
DESEMBARGADOR E PRESIDENTE DO
AGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SR. Dr.
ADALTO DIAS TRISTÃO, E COM O EXMO.
DIRETOR DO FÓRUM DE MARECHAL
FLORIANO Sr. JUIZ DE DIREITO RICARDO
DE REZENDE BASÍLIO, PELA
INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM
DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO,
QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21 DE
OUTUBRO DE 2005, EM MARECHAL
FLORIANO.

Requer, pois, a esta Presidência, que
transmita o teor deste ao Exmo. Desembargador Sr.
Adalto Dias Tristão, no seguinte endereço: Rua
Desembargador Homero Mafra, s/n° - Enseada do
Suá – Vitória-ES. Cep. 29050-275. E ao Exmo. Juiz
de Direito Sr. Ricardo de Rezende Basílio, no
seguinte endereço: Edifício do Fórum, s/n° - Centro –
Marechal Floriano-ES - CEP. 29.266-000.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2547/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.
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O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2548/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V.Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM PELA REALIZAÇÃO DA
PRIMEIRA BIENAL CULTURAL RUBEM
BRAGA.

Requer, pois, a esta Presidência, que
transmita o teor deste ao Exmo. Sr. Roberto Valadão,
Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no seguinte
endereço: Rua 25 de março, nº 26 – Centro –
Cachoeiro de Itapemirim – ES. Cep. 29.300-100.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2548/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2549/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O SECRETÁRIO DE JUSTIÇA EXMO. SR.
FERNANDO ZARDINI, PELA ABERTURA DO
PROJETO “GERANDO FELICIDADE –
DIREITO DE SER CRIANÇA”, QUE É PARTE
INTEGRANTE DO PROJETO DE
TRATAMENTO PENAL E
RESSOCIALIZAÇÃO, E QUE SERÁ
REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE
2005.

Requer, pois, a esta Presidência, que
transmita o teor deste ao Secretário de Justiça do
Espírito Santo, Exmo. Sr. Fernando Zardini, no
seguinte endereço: Av. Governador Bley, 236, Ed.

Fábio Ruschi – 9º andar, Centro – Vitória – ES. Cep.
29.010-150.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2549/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2550/05

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V.Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa de VOTO
DE CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O POVO ESPÍRITO SANTENSE E EM
ESPECIAL COM A DEFENSORIA PÚBLICA
GERAL DO ES PELA INAUGURAÇÃO DO
“NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA –
DESTINADO À DEFESA E PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS”.

Requer, pois, a esta Presidência, que
transmita o teor deste ao Exmo. Sr. Florisvaldo
Dutra Alves, Defensor Público Geral do ES, no
seguinte endereço: Rua Pedro Palácios, 60, Ed. João
XXIII, 2º andar, Cidade Alta – Vitória – ES. Cep.
29.015-110.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

MARCOS GAZZANI
Deputado Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2550/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2551/05

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
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O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA O CAMINHO, pelas
comemorações de seu 16º aniversário de fundação.

A IGREJA EVANGÉLICA O CAMINHO,
tem sido um instrumento de Deus na evangelização e
na socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu PR. Presidente
PEDRO DAGUIEL, Av. Brasil, 2986, Maria das
Graças – Colatina – ES, Cep: 29705-100, Ministério,
extensivo a todos os membros desta Igreja.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 11 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento
nº.2551/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2552/05

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
ARIBIRI – MINISTÉRIO IBES, pela realização de
seu III Congresso de Jovens Vencedores por Cristo..

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM ARIBIRI – MINISTÉRIO IBES, tem
sido um instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu PR. Presidente
MARLEI MOTA ROCHA, Rua Jacarandá, nº 154,
Aribiri – Vila Velha – ES, Cep.: 29120-680,
Ministério, extensivo a todos os membros desta
Igreja.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 17 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2552/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2553/05

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
NOVA ALMEIDA, pelas comemorações do
aniversário de seu Círculo de Oração.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM NOVA ALMEIDA, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu PR. Presidente
ADEMIR CRUZ, Rua Erica de Souza, s/n Morro de
São João Batista – Nova Almeida – ES, Cep: 29174-
200, Ministério, extensivo a todos os membros desta
Igreja.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 17 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2553/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2554/05

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
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CONGRATULAÇÕES, a IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS EM
CAMPO GRANDE, pela confraternização de sua
união Feminina.

A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA
DE DEUS EM CAMPO GRANDE, tem sido um
instrumento de Deus na evangelização e na
socialização de vidas em nosso Estado.

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste
requerimento seja enviado ao seu PR. Presidente
VALDIR MARCOLINO, Av. Getulio Vargas, nº 36,
Campo Grande - Cariacica – ES, Cep: 29146-070,
Ministério, extensivo a todos os membros desta
Igreja.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória – ES, 17 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2554/2004, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2555/2005

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

O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V.Exa., após ouvido o Plenário, a inserção nos anais
desta Casa de Leis de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES, a CONVENÇÕES DAS
ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESPÍRITO
SANTO – CADEESO, pela realização de seu VII
Congresso Feminino.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento a CADEESO, na pessoa de seu Pastor
Presidente Oscar Domingos de Moura, no endereço:
CADEESO - Av. Carlos Lindenberg, n° 1435 -
Aribiri – Vila Velha-ES – CEP: 29120-563 e a
UNEMADES/UFADES, na pessoa de sua presidente
Irmã Nilce Gomes de Moura, extensivo a toda
Diretoria e membros desta Convenção no endereço:
UNEMADES/UFADES – Av. Carlos Lindenberg,
n° 1435 – Aribiri – Vila Velha-ES – CEP: 29120-
563.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória-ES, 17 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2° Secretário

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2555/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2556/2005

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a
V.Ex.ª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE, e em especial com a
população de Ibatiba, que realizará nos dias 20 a 22
de outubro do corrente ano a 6ª Feira de Insumos e
o 7° Simpósio Regional de Cafeicultores.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exm° Sr. José Alcure de
Oliveira – Prefeito Municipal de Ibatiba, End. Rua
Salomão Fadlalah, n° 555 – Centro – Ibatiba-ES –
CEP: 29395-000 e ao Exm° Sr. Ricardo de Rezende
Ferraço – Secretário de Estado da Cultura,
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, End: Rua
Raimundo Nonato, n° 166 – Forte de São João –
Vitória-ES – CEP:  29020-900.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2556/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2557/2005

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a
V.Ex.ª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE, e em especial com a
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SINDICON, que realizará no próximo dia 20 de
outubro do corrente ano o 4° ENCONTRO
NACIONAL DOS PROGRAMA DA
QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exm° Sr. Aristotoles
Passos Costa Neto – Presidente da Sindicon, End:
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 1830 – Barro
Vermelho – Vitória-ES – CEP: 29045-400.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2557/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2558/2005

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a
V.Ex.ª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE, e em especial com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY, pela apresentação publica do
Planejamento Estratégico do Município para a Gestão
2005-2008.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exm° Sr. Aluízio Carlos
Correa – Prefeito Municipal de Presidente
Kennedy, End: Rua Átila Vivacqua, n° 79 – Centro –
Presidente Kennedy-ES – CEP: 29350-000.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2558/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2559/2005

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.Ex.
ª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta
Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE, e em especial com a
população de SÃO GABRIEL DA PALHA, que
realizará no dia 21 de outubro do corrente ano o III
SIMPÓSIO ESTADUAL DE SERINGUEIRA.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência a Exmª Srª. Raquel Lessa –
Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, End:
Praça Vicente Glazar, n° 159 – Centro – São Gabriel
da Palha-ES – CEP: 29780-000.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2559/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2560/2005

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

O Deputado Estadual Rudinho de Souza, no
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a
V.Ex.ª, após ouvido o Plenário, a inserção nos Anais
desta Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE, e em especial com o
SINDICON e a ADEMI, que realizará no dia 18 de
outubro do corrente ano a 7ª QUALICON – Semana
Capixaba da Qualidade e Inovação Tecnológica
na Construção e do Salão do Imóvel e da
Construção.

Requer ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exm° Sr. Aristoteles
Passos Costa Neto – Presidente da Sindicon, End:
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 1830 – Barro
Vermelho – Vitória-ES – CEP: 29045-400 e ao
Exm° Sr. Rodrigo Gomes de Almeida – Presidente
da Ademi, End: Rua Aleixo Neto, n° 322 – Sala 407
– Edf. Layte Tower – Santa Lúcia – Vitória-ES –
CEP: 29057-200.
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Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2560/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2561/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V.Ex.ª que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
com o Povo Capixaba e em especial com a
Associação Lar Frei Aurélio Stulzer e a
Comunidade Bom Pastor, pela comemoração do
10° aniversário da creche ocorrido no dia 12 de
outubro de 2005.

Requerem ainda que este documento seja
remetido aos seguintes endereços; Associação Lar
Frei Aurélio Stulzer e Comunidade Bom Pastor,
ambos situados à Rua Homero Botelho, 350, Praia da
Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-420.

Sala Das Sessões, 14 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual - PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2561/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2562/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
com o Povo Capixaba e em especial com a Prefeitura
Municipal de Castelo, o SEEB – Sindicato dos

Bancários e a OAB-ES (Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Espírito Santo), pela realização da
audiência pública realizada no dia 07 de outubro de
2005 na cidade de Castelo sobre a criação do Centro
de Defesa dos Direitos Humanos Dom Pedro
Casaldáliga naquele município.

Requerem ainda que este documento seja
remetido aos seguintes endereços: Prefeitura
Municipal de Castelo, Av. Nossa Senhora da Penha,
103, Centro, Castelo, ES, CEP 29.360-000; SEEB
(Sindicato dos Bancários), Rua Wilson Freitas, 93,
Centro, Vitoria, ES, CEP: 29.016-340 e OAB-ES,
Rua Alberto de Oliveira Santos, 59, Ed. Ricamar, 3º
e 4º Andares, Centro, Vitória, ES, CEP: 29010-908.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2562/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTOS NºS 2563 e 2564/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem mui
respeitosamente a V. Exª que seja inserido nos anais
desta Casa um VOTO DE CONGRATULAÇÕES
com o Povo Capixaba e em especial com o Prefeito
de Vitória, Excelentíssimo Senhor João Coser e o
Secretário de Desenvolvimento da Cidade Senhor
Kleber Perini Frizzera, pela realização do 1º
Encontro da Cidade, realizado nos dias 06 e 07 de
outubro de 2005, no qual foi apresentado a proposta
final de revisão de PDU e o resultado das discussões
das audiências regionais e setoriais.

Requerem ainda que este documento seja
remetido ao seguinte endereço: Prefeitura Municipal
de Vitória, Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP:
29.052-121 e ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento da Cidade, Rua Vitório Nunes
Motta, 220 – Enseada do Suá – Vitória/ES 29050-
480.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.
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CLAUDIO VEREZA
Deputado Estadual – PT

CARLOS CASTEGLIONE
Deputado Estadual – PT

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação os Requerimentos nºs.
2563 e 2564/2005, idênticos, que acabam de ser
lidos.

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

Aprovados.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2565/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO
CÉSAR HARTUNG GOMES E O SECRETÁRIO
DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E
PESCA, EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO, PELA
INAUGURAÇÃO DO PROGRAMA VOZ NO
CAMPO E A REINAUGURAÇÃO DO
ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF E ENTREGA
DE MOTONIVELADORA NO MUNICÍPIO DE
PANCAS.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste nos seguintes endereços: Exmo
Sr. Paulo César Hartung Gomes – Rua 7 de
setembro, 382 – Palácio da Fonte Grande – Centro –
Vitória/ES 29.015-000, Exmo. Sr. Ricardo de
Rezende Ferraço – Rua Raimundo Nonato, 116 –
Forte São João – Vitória/ES 29010-540.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2565/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2566/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A FUNDAÇÃO MARIA LUISA E OSCAR
AMERICANO PELA COMEMORAÇÃO DOS
SEUS 25 ANOS DE ATIVIDADES.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Av.
Morumbi, 4077 – Morumbi – São Paulo/SP 05650-
000.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2566/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2568/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO
CÉSAR HARTUNG GOMES, PELO
LANÇAMENTO DO PROGRAMA
HABITACIONAL – MINHA CASA NO
RESIDENCIAL JABAETÉ EM VILA VELHA.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço:  Rua 7
de setembro, 382 – Palácio da Fonte Grande – Centro
– Vitória/ES 29.015-000.
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Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2568/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTOS NºS 2569 e 2571/2005

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

Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª,
ouvido o Plenário, a inserção nos Anais desta Casa
VOTO DE CONGRATULAÇÕES COM O
POVO ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL
COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA
JUSTIÇA, EXCELENTÍSSIMO SENHOR
FERNANDO ZARDINI, PELA REALIZAÇÃO
DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, “PARTICIPAÇÃO,
CONTROLE SOCIAL E GARANTIA DE
DIREITOS POR UMA POLÍTICA PARA A
CRIANÇA E O ADOLESCENTE”.

Requerem, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Av.
Governador Bley, 236, Ed. Fábio Ruschi – 9º andar,
Centro – Vitória/ES 29010-150.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB
JANETE DE SÁ

Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação os Requerimentos nºs.
2569 e 2571/2005, idênticos, que acabam de ser
lidos.

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

Aprovados.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2570/2005

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais desta Casa VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO
COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E
SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR,
SENHOR DORVAL DE ASSIS ULIANA, COM
O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE – IBAMA E O INSTITUTO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS IEMA, PELA
REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL
NOROESTE DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE.

Requer, pois, a essa presidência, que
transmita o teor deste nos seguintes endereços: Sr.
Dorval de Assis Uliana – Diretor Presidente do
SANEAR – Rua Benjamim Costa, 105 – Sagrada
Coração de Jesus – Colatina/ES 29707-130, Sr.
Ricardo Vereza Lodi – Representante do IBAMA
– Av. Marechal Mascaranhas de Moraes, 2487 –
Bento Ferreira – Vitória/ES 29052-121, e Srª Maria
da Glória Brito Abaurre – Diretora-Presidente do
IEMA – Rodovia BR 202, Km 0, Pátio do Porto
Velho – Jardim América – Cariacica/ES 29140-500.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2005.

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual
1º Vice-Presidente
Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2570/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2572/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a
COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA DO
BAIRRO HOLARIA DE VILA VELHA, pelos
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festejos de sua Padroeira “SAGRADA
FAMÍLIA”, nos dia 28, 29 e 30 de outubro.

Outrossim, requer ainda que presente seja
dado conhecimento a Coordenadora da Comunidade
Sagrada Família, Sra. LETUSA BARBOSA
NÓBREGA, na Rua Joana Folegatti, s/nº Bairro
Holaria – Vila Velha – Espírito Santo – 29.123-620.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2572/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2573/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ,
pela realização da 16ª. EXPO ARACRUZ –
Exposição Agropecuária de Aracruz, realizada nos
dias 06 a 08 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Prefeito Sr. ADEMAR
DEVENS e ao Exmo. Sr. Vice – Prefeito JONES
CAVAGLIERI, na Av. Venâncio Flores, 133 –
Centro – Aracruz – ES – CEP: 29190-000.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento
nº.2573/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2574/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
PLANEJAMENTO, pela realização do
ENCONTRO GESTÃO DAS CIDADES – OS
MUNICÍPIOS E O TERCEIRO CICLO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO,
realizado nos dias 03 a 04 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Secretário de
Estado de Economia e Planejamento Guilherme Dias,
na Av. Governador Bley, 236 – Ed. – Fábio Ruschi –
4º Andar – Centro – Vitória – ES – CEP: 29.010-150.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2574/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2575/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
– DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO
SANTO e a GERENTE DA AGÊNCIA
CORREIOS SHOPPING VITÓRIA, pela
INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES
DA UNIDADE DO SHOPPING VITÓRIA,
realizado no dia 03 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento à Diretoria Regional dos Correios
do Espírito Santo – Sra. MATILDE VITÓRIA
MARIANO, na Av. Jerônimo Monteiro, 310 –
Vitória – Centro – CEP: 29.002-900 e ao Gerente da
Agência de Correios do Shopping Vitória – Sr.
JÚLIO AMIGO ORTEGA, na Av. Américo Buaiz,
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s/nº – Enseada do Suá – Vitória – ES – SHOPPING
VITÓRIA – CEP: 29050-950.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2575/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2576/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente ao
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA – GERÊNCIA
EXECUTIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, pela realização da Consulta Pública sobre
a criação das unidades de Conservação Área de
Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de
Vidas Silvestre de Santa Cruz, que abrangem a
área marinha e faixa costeira dos municípios de
Serra, Fundão e Aracruz, entre as localidades
costeiras de Costa Bela – Serra e Barra do Riacho
– Aracruz, realizado no dia 05 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Diretor executivo do
IBAMA/ES – Sr. RICARDO VEREZA LODI, na
Av. Mascarenhas de Moraes, 2487 – Bento Ferreira –
Vitória – ES – CEP: 29.052-121.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2576/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2577/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a TV
VITÓRIA da REDE RECORD pela
Comemoração de 10 ANOS DO PROGRAMA
NEGÓCIOS DE SUCESSO e pela realização do
“Fórum de Jovens Líderes – Aprendendo com
quem sabe”, realizado no dia 05 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a TV VITÓRIA, para a Direção
do Programa, através do endereço – TV Vitória – Av.
Pres. Florentino Avidos, 350, Ed. Buaiz – 7º Andar,
Parque Moscoso – Vitória – ES – CEP: 29.020-040.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2577/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2578/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
PRESIDENTE DA REDE DE MULHERES DAS
AMÉRICAS, DEPUTADA APARECIDA GAMA
e a TITULAR DA SECRETARIA DE
MULHERES DA UNIÃO NACIONAL DOS
LEGISLATIVOS ESTADUAIS – UNALE,
DEPUTADA SONIA FONTES, pela
REALIZAÇÃO DO 1º  FÓRUM
INTERNACIONAL DA MULHER NO
PARLAMENTO, realizada nos dias 06 a 07 de
outubro na Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a Exma. Sra. Deputada Estadual
Aparecida Gama, na Rua Dom Manuel, s/nº – Gab.
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504 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.010-
090.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2578/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2579/2005

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

A Deputada Estadual JANETE de SÁ, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA e a
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA pela
realização da XXX CONCENTRAÇÃO
COMUNITÁRIA E FESTA DOS ITARANENSE
AUSENTES, realizados nos dias 07, 08 e 09 de
outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
EDVAN MENEGUEL e o Exmo. Sr. Presidente da
Câmara, na Rua Elias Estevão Colnago, 65 – Itarana
– ES – CEP: 29620-000.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2579/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2580/2005

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

A Deputada Estadual JANETE de SÁ, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,

respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente ao GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela
assinatura do Convênio com a PETROBRÁS E O
MOVIMENTO EMPRESARIAL ESPÍRITO
SANTO EM AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO
PROJETO ESPÍRITO SANTO 2025, realizado no
dia 13 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Governo do Estado, através do
Exmo. Sr. Governador Paulo Hartung Gomes, no
Palácio da Fonte Grande – Rua Sete de setembro, 362
– Centro – Vitória – ES – CEP: 29.015-000.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2580/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2581/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA,
pela entrega da ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO
BARRENSE, na BARRA DO JUCU, realizado no
dia 12 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito MAX
MAURO FILHO, na Rua Henrique Laranja, 397 –
Centro – Vila Velha/ES, CEP: 29100-013.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2581/2005, que acaba de ser lido.
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Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2582/2005

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

A Deputada Estadual JANETE de SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, pela
REALIZAÇÃO DO FÓRUM DE MEIO
AMBIENTE DA SERRA, realizado no dia 06 de
outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
de Serra, ao Exmo. Sr. Prefeito Audifax Barcelo, na
Praça Pedro Feu Rosa, 01 – Centro – Serra – ES –
CEP: 291.176-900.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2582/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2583/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA,
pela obra da UNIDADE MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL SATURNINO
RANGEL MAURO, no Bairro Vila Batista, em
andamento com visita as obras no dia 06 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Exmo. Sr. Prefeito MAX

MAURO FILHO, na Rua Enrique Laranja, 397 –
Centro – Vila Velha/ES, CEP: 29100-013.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2583/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2584/2005

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

A Deputada Estadual abaixo assinada, no uso
de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIACICA, pela INAUGURAÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, no Município de Cariacica, no
dia 06 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SETADES, através da
Secretária, VERA MARIA SIMONI NASCIF, na
Rua Solano Castro – Cidade Alta, Vitória/ES, CEP:
29.015-220 e o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Cariacica Helder Salomão, na Rod. BR 262,s/n, Km
3 – Trevo Alto Laje – Cariacica – ES – CEP: 29.140-
426.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2584/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2585/2005
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente a
ASSOCIAÇÃO PANQUENSE DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA, pela realização da
SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO DE
FUTSAL ADAPTADO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADE, em comemoração ao 3º. ANO
DE ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
PANQUENSE DE PESSOAS DEFICIENTES,
realizada no dias 11 e 12 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao Presidente da Associação Sr.
Gilmar da Silva, na Rua Manoel Domingos, s/n –
Bairro Operário – Pancas – ES – CEP: 29.750-000.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2585/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2586/2005

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

A Deputada Estadual JANETE DE SÁ, no
uso de suas prerrogativas regimentais, vem,
respeitosamente requerer a V. Exª., ouvido o
Plenário, a inserção de VOTO DE
CONGRATULAÇÕES AO POVO DO
ESPÍRITO SANTO, especialmente à
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ, pela Ordem de Serviço do
Governo do Estado do Espírito Santo para a
REFORMA DA EEEFM “Graça Aranha”, realizada
no dia 18 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento à Prefeitura Municipal de Santa
Maria de Jetibá, através do Excelentíssimo Sr.
Prefeito HILÁRIO ROEPKE na Rua Hermann
Mierstchink, 488A – Santa Maria de Jetibá – ES –
CEP: 29645-000.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento nº.
2586/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Não havendo mais Expediente a ser
lido, passa-se à fase das Lideranças Partidárias.
Antes, porém, comunico aos Srs. Deputados que hoje
debateríamos sobre o Referendo que decidirá sobre a
venda de armas no Brasil. Mas a Sra. Deputada
Fátima Couzi, através de requerimento escrito e
verbal solicita a suspensão dessa discussão, tendo em
vista que a Casa realizará um debate, no dia vinte de
outubro, Quinta-feira, às 15h30min, último dia de
propaganda eleitoral, sobre o movimento do “NÃO e
do “SIM”.

Concedo a palavra ao Líder do PT, Sr.
Deputado Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, informo a V. Exa. que dividiremos o
tempo da Liderança Partidária com o Sr. Deputado
Claudio Vereza, 10min, para cada deputado.

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

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sr.ªs Deputadas, em nome da bancada do Partido
dos Trabalhadores faremos algumas considerações
acerca do processo de eleições diretas do Partido
ocorrido, em primeiro turno, durante o mês de
setembro e o segundo turno no mês de outubro.

Lembramos à população brasileira que o
Partido dos Trabalhadores, mesmo dentro da maior
crise política que está passando, crise política
nacional, realizou o processo de eleições diretas,
quando em torno de trezentos e cinco mil filiados
foram às urnas no dia 18 de setembro para renovação
das direções nacional, estadual e municipal.

Em nível nacional o campo majoritário
perdeu a sua maioria, uma vez que as chapas que
representam os campos de esquerda dentro do nosso
Partido conseguiram mais de cinqüenta e oito por
cento da votação, estabelecendo então a primeira
vitória do campo de esquerda dentro do PT. Foi o fim
do campo majoritário.

A partir da posse da nova direção nacional do
Partido, o que deve acontecer no próximo final de
semana, estabeleceremos uma nova correlação de
forças dentro do PT. Com certeza o Partido dos
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Trabalhadores, como foi o nosso desejo, fruto de
nossa campanha dentro do processo de eleições
diretas, restabelecerá uma nova correlação de forças
dentro do Partido, buscando retomar o Partido dos
Trabalhadores para seu rumo histórico, onde a
democracia interna prevaleça.

Com certeza estaremos com espaço de
maioria para discutirmos as orientações políticas de
nosso Partido e as questões que envolvem o Governo
do Partido, que tem na sua centralidade principal
defender o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Sem dúvida, a nossa chapa liderada pelo
companheiro Walter Pomar assim procederá, porque
sempre defendemos isso. Essa nova maioria do
Partido dos Trabalhadores estará defendendo o
Governo do Presidente Lula uma vez que ele foi
conquistado à custa de muitos esforços, mais de vinte
e cinco anos.

Faremos essa defesa dentro do Partido e o
colocaremos para assumir um novo papel neste
momento importante, discutindo principalmente a
questão da política econômica proposta pelo Governo
do Presidente Lula, que difere em parte da orientação
história de nosso Partido.

A partir da posse da nova direção do PT
teremos espaço para discutir os aspectos partidários e
a nossa relação de partido que precisa, junto com os
demais aliados, dar as novas orientações
especialmente para a política econômica do Governo
do Presidente Lula.

No Espírito Santo elegemos presidente
estadual de nosso Partido, com sessenta e quatro por
cento dos votos, o companheiro Claudio Vereza, que
tomará posse no próximo dia 5 para que então o PT
possa enfrentar os novos desafios dentro do Estado.
Os desafios não são poucos, mas com certeza serão
superados, conforme ficou demonstrado pela
militância do Partido ao eleger o companheiro
Claudio Vereza, ao participar ativamente das eleições
em que concorreram os companheiros Perly Cipriano
e a então filiada Sr.ª Deputada Brice Bragato, que
hoje não se encontra mais nos nossos quadros.

O Partido dos Trabalhadores tem um grande
compromisso e uma grande responsabilidade com o
Espírito Santo. Estamos rearticulando, reorganizando
os nossos filiados em todos os municípios do Estado.
Nos setenta e oito municípios realizamos eleições
diretas, escolhemos as novas direções municipais e
novos presidentes, porque entendemos ser este um
momento muito vigoroso para o nosso Partido.

Também ressaltaremos alguns avanços na
crise nacional com a eleição do companheiro Aldo
Rebello à Presidência da Câmara Federal, que ontem
deu uma grande demonstração, o que nos deixou
felizes, ao enviar todos os acusados para o Conselho
de Ética. Essa é uma demonstração que o novo
Presidente da Câmara dos Deputados vai investigar e
apurar, concedendo a todos o direito de defesa. Mas
para o bem do povo brasileiro não devemos admitir

que esse processo no Conselho de Ética seja
empurrado com a barriga por mais algum tempo.

A atitude do Presidente da Câmara dos
Deputados foi brilhante ao enviar o processo de todos
os deputados para o Conselho de Ética, já designando
relator e dando agilidade ao processo de investigação
e apuração. Se tiver a comprovação, como nos parece
ter, que todos os acusados do PT e dos outros
partidos sejam devidamente punidos. Esse é o nosso
recado.

Um outro assunto que abordaremos hoje, e
que começamos a discutir ontem neste plenário, é de
muita relevância.

Durante todo o dia de hoje acontece o
movimento de vinte e quatro horas de paralisação de
todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Esses
hospitais respondem pelo atendimento significativo
dos Sistema Único de Saúde na rede hospitalar.

No Estado do Espírito Santo temos em torno
de quarenta e cinco hospitais que atendem setenta e
dois por cento da demanda. Em todos os municípios
do Estado do Espírito Santo existe uma referência de
hospital filantrópico. Nos grandes municípios esses
hospitais são importantes, significativos e estão nessa
luta nacional que terá prosseguimento na próxima
semana, na segunda e terça-feira, em Brasília. Os
diretores, trabalhadores, representantes de todos os
hospitais filantrópicos do País farão dois dias de
manifestação, buscando audiências na Câmara
Federal, no Congresso Nacional, com o Presidente da
República e também com o Ministro da Saúde.

O então Ministro da Saúde, Sr. Humberto
Costa, antes da sua saída, assinou várias portarias
concedendo um reajuste nos procedimentos
hospitalares realizados pelos hospitais filantrópicos.
No entanto, ao ser substituído, o novo Ministro da
Saúde cancelou essas portarias. E os hospitais
filantrópicos, que esperavam esse reajuste há tanto
tempo, viram de novo o seu pleito ser negado pelo
Ministro da Saúde, uma vez que a decisão política do
Presidente da República já havia sido tomada. Tanto
que o então Ministro Humberto Costa já havia
assinado as portarias. No entanto, o novo Ministro
resolveu suspender as portarias para analisar esses
reajustes. Posteriormente, decretou a nulidade das
mesmas.

Por isso os hospitais filantrópicos do Brasil
fazem esse manifesto. Hoje, uma paralisação de vinte
e quatro horas. Na próxima semana estarão em
Brasília para manifestações junto ao Governo
Federal, ao Congresso Nacional em busca da
melhoria do valor dos procedimentos para que
tenham fôlego no atendimento da saúde do nosso
País.

No Estado do Espírito Santo temos esse
exemplo, hospitais que atendem setenta e dois por
cento da demanda hospitalar estão passando por
momentos muito difíceis e precisam deste reajuste de
tabela. Mas como defendemos historicamente
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precisam também de ver esse fato concretizado no
orçamento de 2006, que já estamos analisando.

Esse movimento é importante, porque esses
hospitais atendem a mais de setenta e dois por cento
da população no Estado do Espírito Santo.

A Sra. Brice Bragato – Registramos a
presença, nas imediações do plenário, de três
Secretários Municipais de Fundão: Secretário de
Governo, Secretário de Desenvolvimento e a
Secretária de Ação Social, que é do PT.

Esses Secretários vieram acompanhar a
votação do Projeto de Crédito Suplementar para a
construção da estrada que liga a sede daquele
Município ao Balneário de Praia Grande.

Será votado amanhã o regime de urgência no
Expediente e provavelmente a matéria entrará na
pauta na sessão das 18h05min de amanhã. Muito
obrigada.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE -
Agradecemos o aparte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (REGINALDO
ALMEIDA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras Deputadas, caro Líder, companheiro de
Partido, Sr. Deputado Carlos Casteglione, pedimos
licença a S.Exa para começar com um assunto
ultrapessoal, apesar de estarmos no horário da
liderança que é usado normalmente para temas mais
gerais.

Hoje é o dia do médico e temos vários
colegas médicos no plenário, o Sr. Deputado César
Colnago, Presidente desta Casa; o Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira; o Sr. Deputado Paulo Foletto, que
não se encontra presente neste momento no plenário;
o Sr. Anselmo Tose que é nosso colega nesta Casa e
hoje é Secretário da Saúde.

Comemoro nesta semana quarenta anos em
que me locomovo na cadeira de rodas. Exatamente
no dia 22 de outubro celebro esses quarenta anos de
vida nova que obtive a partir daquela cirurgia
gravíssima que fiz para extrair um tumor na medula
em 1965.

O analista da Rede Gazeta, Vinicius Baptista
dos Anjos, que naquela época ainda não pensava em
nascer, observa-me neste momento.

Fiz uma memória hoje dos médicos que me
acompanharam e que me recordo na minha vida. O
Dr. José Luiz Schineider era o médico da família e
me acompanha a vida inteira, mesmo que não
diretamente. Ele vem a ser primo da minha mãe,
possivelmente já aposentado. Pelo que me recordo foi
o primeiro a me acompanhar e o primeiro a enfrentar
um problema de saúde que tive no início da vida, por
volta dos cinco, seis anos de idade.

Depois o Dr. Denizart Santos, a primeira
cirurgia das sete que fiz no Hospital da Associação
dos Funcionários Públicos. O Dr. Oliveira Santos foi
o primeiro a identificar um problema de coluna que
tive aos quinze anos. Dr. Waldemar, um catedrático
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que deu
aulas comigo como cobaia. Lamentavelmente deu
aulas erradas, porque infelizmente não sabia que
tinha um tumor na medula. Mas, de qualquer forma,
diagnosticava meus problemas de coluna, que eram
vários: lordose, cifose, escoliose, entre outros.

Posteriormente o Dr. Renato Barbosa, do Rio
de Janeiro, que extraiu o tumor medular existente na
altura da minha cintura. Dr. Jair Andrade e Dr.
Silvestre, no pós-cirurgico salvaram-me da morte. O
Dr. Jair Andrade, na Santa Casa, e o Dr. Silvestre,
um médico alternativo de Minas Gerais que me
mandou uns remédios caseiros, salvaram-me da
morte.

Dr. Laélio Lucas e Dr. Cerlon Carone,
neurologistas, que me receberam no Espírito Santo e
que do ponto de vista neurológico me
acompanharam. Dr. Alcy, ortopedista, acompanhou-
me em duas fraturas totais de fêmur. Dr. Vítor Buaiz
orientou-me em vários momentos, embora não fosse
de nenhuma especialidade das que tive seqüelas.

Dr. Sérgio Miranda, em Belo Horizonte, três
cirurgias por causa das famosas escaras. Ainda em
Belo Horizonte passei pelo primeiro tratamento de
reabilitação, mas não me recordo o nome do médico,
no Instituto Mineiro de Reabilitação.

Dr. Michel Asbu diagnosticou um imenso
cálculo renal no rim esquerdo; Dr. Milton Boreli e
sua equipe em São Paulo retiraram o cálculo renal
deixando o rim intacto, e em seguida realizaram em
mim uma segunda cirurgia e me encaminharam para
a AACD em São Paulo, onde fiz reabilitação física.

Dr. Fernando e Drª Maria Eugênia me
orientaram em minha reabilitação física. Dr. Carlos
Teixeira, na volta para Vitória, urologista,
acompanhou-me na minha seqüela do sistema
urinário. Dr. Floriano Schuantes realizou em mim
uma cirurgia brava, de problemas de ferimentos pelo
fato de viver sentado.

Drª Marcília, homeopata; Dr. Maciel; Dr.
Ariosto, outro cirurgião plástico, que fez a última
cirurgia, pois depois que adquiri uma boa almofada
me livrei delas. Dr. Leomir, meu médico
oftalmologista; Dr. Maucrice, meu dermatologista;
Dr. Renato Fisher, meu clínico geral; Dr. Jean Carlos,
meu último urologista, que me salvou das infecções
urinárias que há trinta e cinco anos tenho. Um
tratamento muito bom que faço até hoje. Dr.
Sebastião Cintra, meu atual otorrinolaringologista.

Sr. Presidente, nosso tempo está acabando e
deveríamos estar falando do referendo, do Sim, da
necessidade de combatermos uma parte dos
homicídios que acontecem no Brasil por arma de
fogo ao proibirmos o comércio de armas de fogo e
munição.



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005                                                                         Diário do Poder Legislativo - 6494

Mas a minha emoção nesses quarenta anos de
paraplegia e de vida nova, de perspectiva nova de
vida, fez-me ocupar o horário de liderança e falar
sobre isso. Esse novo rumo que a minha vida tomou
aos quinze anos foi fundamental para a vida que levo
hoje. O fato de me locomover na minha cadeira não
me atrapalha em nada no serviço que presto como
político, como agente político.

Ontem em Venda Nova do Imigrante no
debate que tivemos sobre o desarmamento, sobre o
referendo, uma estudante levantou uma palavra
contra os políticos de uma maneira em geral, e
reconhecemos a indignação dela pela corrupção,
pelos desmandos, pelo desvio de dinheiro público.
Mas reafirmamos para a Alexandra, estudante de
Venda Nova do Imigrante, que não há outra forma de
seres humanos construírem vida digna, construírem
novas possibilidades de convivência humana que não
seja pela política. E é possível fazer a boa política, é
possível fazer a política das transformações sociais,
econômicas e inclusivas, que eliminem os
preconceitos, que eliminem as desigualdades.

É por isso que estamos nesta Casa neste
momento homenageando os médicos, pelo muito que
devemos a esses profissionais; com todos os
equívocos que muitos deles tenham incorrido no ato
de pesquisar, de diagnosticar e tratar problemas que
adquirimos na vida pelo fato de sermos um lesado
medular. Uma pessoa que teve uma lesão na coluna
e, portanto, tem uma série de seqüelas, uma série de
conseqüências.

Fazemos a nossa homenagem aos médicos do
Estado do Espírito Santo, do Brasil e do Plenário
desta Casa. (Muito bem!)

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

Aproveitamos a oportunidade de ocupar a
Presidência desta sessão, para transmitir a nossa
palavra a todos os profissionais da área de saúde, a
todos os médicos pelo seu dia, homenageando esse
profissional da medicina que tem todo o nosso
apreço, a nossa consideração.

A todos os médicos, os nosso parabéns pelo
seu dia. (Pausa).

Concedo a palavra à Srª Deputada Sueli
Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, assomamos a tribuna hoje para falar de
um assunto extremamente importante. Hoje, na
Comissão de Justiça, o tema do momento foi esse.

Quando o projeto é pessoal quem paga a
conta da vaidade é sempre a população.
Apresentamos, nesta Casa, o projeto que hoje é lei, o
orçamento participativo. Na proposta do orçamento
do Estado para 2006 ainda não será praticado o

orçamento participativo. O orçamento participativo
que apresentamos nesta Casa beneficiando os setenta
e oito Municípios e, consequentemente, priorizando,
valorizando cada um Deputado e Deputada desta
Casa. O orçamento participativo é praticado na sua
íntegra ouvindo a população, discutindo com ela
onde é melhor ser empregado seus recursos.

Trouxemos esse projeto do Município da
Serra e dizemos que é um pedacinho do Espírito
Santo que deu certo. Na Serra o orçamento é assim,
os bairros mais ricos cediam aos bairros mais pobres.
O orçamento é discutido com a comunidade e ela tem
a oportunidade de participar.

Foi bem registrado, através de nossos pares, a
insatisfação de cada um deles, quando esse
orçamento é levado às regiões que são divididas no
nosso projeto.

Passaremos a cópia da lei para cada um dos
Srs. Deputados para que possam se utilizar dessa
ferramenta e fazer valer a condição de Deputado e
Deputada nesta Casa.

A discussão do orçamento que irá acontecer,
inicialmente, em Colatina, marcado para quinta-feira,
dia 20/10/2005, não passa nada mais, nada menos,
que um orçamento impositivo. Um orçamento onde
Deputados e Deputadas da região vão participar e
trazer demandas, porque cada um vai dizer qual a sua
finalidade, prioridade, aonde gostaria de colocar os
seus anseios mas, verdadeiramente, nada vai
acontecer.

Vimos, hoje, companheiros discutindo na
Comissão de Justiça sobre essa insatisfação, porque
quando da elaboração do orçamento é a oportunidade
da população se pronunciar. Aliás essa é a bandeira
que trouxe comigo e que defendo nesta Casa: a
participação popular. Quando dividimos essa
responsabilidade acertamos mais do que erramos
porque a autonomia, a independência de discutir, de
debater é muito importante, é fundamental e é uma
prerrogativa de cada um dos representantes da
população nesta Casa.

Outro assunto que nos trouxe a esta Tribuna
na tarde de hoje foi o Ofício GP nº 458/2005, Serra,
17 de outubro de 2005, do Prefeito Municipal da
Serra, Audifax Barcelos, solicitando socorro no
ofício encaminhado ao Coronel PM Paulo César
Lugatto e ao Secretário de Segurança Pública, Sr.
Rodney Miranda. Passarei a lê-lo nesse momento:

Senhor Comandante e Sr.
Secretário;

“Foi com muita apreensão
que li na capa do Jornal A Tribuna de
hoje , mais uma manchete negativa
destacando a violência que prolifera
na Serra, agravada principalmente
pela falta de policiais e de viaturas
nas ruas de nossa cidade. Desta vez,
a reportagem citou brigas, arrastões e
cenas de vandalismo e violência em
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plena luz do dia, no balneário de
maior fluxo turístico da nossa cidade:
Jacaraípe.

A matéria, que ocupa toda a
página 2 do jornal, também revela a
fragilidade e a precariedade estrutural
do sistema de segurança pública em
nossa cidade, conforme publicado no
segundo parágrafo da reportagem: “a
Polícia Militar, que tem apenas um
carro para rodar em Jacaraípe e
Manguinhos, pediu reforço ao
CIODES, mas o Batalhão de Missões
Especiais não compareceu ao local
porque fazia patrulhamento na Curva
da Jurema, em Vitória. Eles
solicitaram, ainda, ajuda da Polícia
montada, que também não apareceu.

O Jornal A Tribuna também
mostra que, por causa da
insegurança, lojas e outros
estabelecimentos comerciais de
Jacaraípe...”

E não é só de Jacaraípe...
“...foram obrigados a fechar suas
portas, no meio da manhã, gerando
grandes prejuízos para famílias
inteiras cuja sobrevivência depende
diretamente das atividades turísticas.
Fatos lamentáveis como estes, que
evidenciam a falta de policiamento e
segurança na Serra, estão
aumentando cada vez mais o medo
da população e reduzindo
drasticamente o número de turistas
que, a partir desta época do ano,
buscam lazer e descanso em suas
praias.

Diante do exposto, solicito
uma intervenção enérgica e imediata
da Polícia Militar em outras praias, a
exemplo do que ocorreu neste
Domingo, dia 16/10, na Curva da
jurema.”

Sra. Deputada Janete de Sá, numa semana
isso acontece em Vitória, na Curva da Jurema,
quando deslocam os policiais da Serra para a Curva
da Jurema. No outro final de semana acontece nas
praias do nosso balneário.

Continuando a leitura. Diz o seguinte:

“e até os pontos de ônibus numa
verdadeira operação de guerra, para
evitar tumultos, brigas, assaltos e
outras ameaças à ordem pública.
Como nossas praias são maiores em
extensão e também em número de
banhistas, reivindico providências de

igual impacto e com os mesmos
resultados.

Valho-me da oportunidade
para reiterar protestos da mais
elevada estima e consideração,

Atenciosamente,
AUDIFAX CHARLES

PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal”

Neste momento, queremos pedir com a
humildade do nosso coração. Sem revanchismo,
porque o revanchismo quem paga é a população; a
corrupção quem paga é a população; a má gerência
quem paga é a população. Sempre a população é
penalizada.

Gostaríamos de pedir ao Governador do
Estado Sr. Paulo Hartung que libere aquela escala
especial, que era praticada na gestão do ex-Prefeito,
Sr. Sérgio Vidigal. Ela ajudava, sobremaneira, a
cento e cinqüenta policiais, que resguardavam a vida:
aquilo que temos de mais importante.

Pedimos, desta tribuna, com toda autoridade
que temos, porque estamos ajudando o Estado do
Espírito Santo. Consequentemente, estaremos
ajudando a S. Exª a tornar o Estado economicamente
viável. Porque, inclusive, foi dito por S. Exª, que o
Estado não tem dificuldades de arrecadação.

Estamos até sendo parceira de sua gestão,
porque são vidas que estão sendo dizimadas. São
pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o
revanchismo político. Não estamos afirmando que
seja um revanchismo político ou alguma coisa nessa
direção. Mas, que V. Exª. tenha pena dos moradores
da nossa cidade e consequentemente deixe que a
Prefeitura Municipal da Serra pague a escala policiais
àqueles policiais, que prestam serviços a nossa
cidade. (Muito bem!)

O SR. CLAUDIO VEREZA – Srª.
Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de V.
Exª, proferido durante o Pequeno Expediente desta
sessão. Ao Projeto de Lei nº. 305/2005, que foi
devolvido pela Mesa, de minha autoria, para o
Plenário.

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) - Defiro o pedido de recurso.

À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.

Concedo a palavra a Srª. Deputada Janete de
Sá.

A SRA JANETE DE SÁ – (Sem revisão da
oradora) - Srª. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, que acompanham esta sessão, pegando o
gancho da Srª. Deputada Sueli Vidigal, realmente a
questão da violência é algo assustador.

Fazemos uso da palavra, no dia de hoje, para
defender o SIM, que acontecerá no dia 23 de outubro,
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pedindo à população que vote no 2, vote no SIM,
vote na vida.

Pedimos licença para lermos um artigo de
Ferreira Goulart, publicado na Folha de São Paulo,
no dia 16 de outubro, domingo, que diz o seguinte:

“O principal argumento dos
que se opõem à proibição da venda
de armas de fogo é que, se o bandido
está armado, o cidadão comum tem o
direito de também se armar. O que é
um argumento legítimo em filmes de
faroeste, onde impera a lei da bala.

Sim, porque, na vida real, a
coisa se passa de maneira muito
diferente: temos uma arma na cintura
ou na gaveta da cômoda não quer
dizer que estamos protegidos do
assaltante armado; na maioria das
vezes, é o contrário, pois o fato de
estarmos armados pode-nos levar à
atitudes desastradas e desastrosas.

E sabem por quê? Porque
não basta possuir uma arma para ser
capaz de fazer uso dela. Além disso,
nem todo mundo tem o sangue frio
(ou coisa pior) para ser capaz de
matar uma pessoa, ainda que seja um
bandido. Eu, pessoalmente, não
tenho.

Imaginemos a cena. Façamos
de conta que tenho uma arma em
casa, guardada em alguma gaveta.
Acordo ao ouvir um ruído estranho
na sala. Será que o gato decidiu
bagunçar meu coreto a essa hora da
madrugada? Mas vejo que não: ele
ressona enrodilhado e tranqüilo ao pé
da cama. Corre-me um arrepio de
medo pelo corpo: pode ser um
fantasma?! Isto é, acredito em
fantasmas! Isto é, acho que não
acredito...

E se for um ladrão?!

Se é um assaltante, deve estar
armado! digo a mim mesmo e
acrescento: por sorte, ainda não tinha
sido aprovada a proibição da venda
de armas; pude comprar a minha.

E ao pensar isso, me ocorre
que não me lembro de onde a
guardei, o que me causa enorme
desagrado”.

Como dizem as propagandas que devemos
guardar em local seguro, de preferência fechado.
Lembramo-nos que está numa gaveta trancada a
chave, mas também não sabemos aonde está a chave
da gaveta ou se está num local bem escondido. Não

vou encontrá-la! Digo para mim mesmo em pânico
toma conta de mim e ouço cada vez mais próximo os
passos no corredor do possível ladrão. Continuando a
leitura:

“Mas aí acende no meu
cérebro uma luzinha que me faz
lembrar do lugar exato onde
guardara: sim, na única gaveta da
cômoda que tem fechadura. E em
seguida onde está a chave. Aí me
dirijo em direção do bandido, e da
porta vejo agachado, mexendo na
gaveta da escrivaninha ou de um
armário de minha casa e ao clarão da
luz percebo pela janela que é um
garoto de dezesseis anos e que está
armado.

Aponto o revólver para o
garoto mas não consigo atirar. É um
menino que está com uma arma na
mão apontada para mim, mas grito-
lhe¨:

Largue a arma. Está preso!
Ele rola no chão e deitado

dispara um tiro certeiro em meu peito
e me mata.

Antes de soltar o último
suspiro, ainda penso:

A polícia é que deve cuidar
da segurança dos cidadãos. Afinal de
contas, para que se paga impostos?”

Ficamos assustada quando vemos as pessoas
irem à televisão e terem a coragem de pedir à
população para votar no “Não”, para votar pela
continuidade da venda de armas de fogo e de
munição, sabendo o nível de violência que o nosso
País se encontra. E essa não é uma violência apenas
cometida pelo bandido. Hoje as pessoas para se
sentirem mais fortes acreditam, que empunhando
uma arma, podem se sentir mais poderosas que o
outro.

De primeiro, quando éramos jovens as brigas
de ruas dos nossos colegas eram com ripa. Pegavam
uma ripa e brigavam na ripada que machucava. Mas
muitas vezes não matava ninguém, nunca foi bom,
não é bonito briga de nenhuma espécie, era na ripada,
mas não ceifava a vida de ninguém.

Hoje, está-se com um revólver na mão, pega-
o, achando-se o mais poderoso do que o outro,
porque está fortemente armado. Atira e dependendo
da direção que atira, leva uma vida de um filho, de
um pai de família, de uma dona de casa, de um
cidadão comum que não estava fazendo nada. Mas
que passou na rua e foi vítima de uma bala perdida, a
vida das pessoas, de uma criança inocente, de um
animal que passava por aquele lugar em determinado
momento de conflito.
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É por causa de todas essas coisas que
defendemos o “Sim”, que votamos no “2”, no dia 23
de outubro. É preciso que cultuemos, que tracemos
medidas no sentido de fazer política para construir a
paz. Temos claro de que o envolvimento da
população no Referendo, no próximo Domingo,
ajudará a criar essa cultura da paz, já que a questão
da segurança será debatida por todos, evitando o
discurso de se combater a violência com mais
violência.

Por tudo isso, deve-se dizer “Sim” ao projeto
de lei aprovado pelo Congresso Nacional. O sim ao
controle das armas, instrumentos de morte e
semeadores de tragédias. É sim à paz, da qual estar-
se-á muito distanciado quem depende de sua própria
arma acreditar que vai construir a paz portando uma
arma.

Algumas matérias que circularam apenas dos
dias 15 a 17 de outubro. No dia 15: “Tiro acidental
no queixo mata jovem de dezesseis anos.” Uma
jovem de dezesseis anos morreu depois de atirar
acidentalmente contra o próprio queixo. Jornal Folha
de São Paulo, 17 de outubro: “Briga de torcidas mata
um. Corintias festeja o empate”; “Cabeleireiro é
assassinado a tiros em discussão no próprio salão de
beleza.”; “Briga termina com rapaz ferido por uma
bala perdida.”. Jornal “A Tribuna” de 17 de outubro:
“Adolescente é executado em briga de bar”;
“Comerciante executado em Jacaraípe em briga de
bar”. E por aí vai.

São as donas de casas, os comerciantes, as
brigas de trânsito, dentre outras. Se o plebiscito, Sr.
Deputado Euclério Sampaio e outros, que precisam
ser convencidos até o dia 23, para votar no “Sim”, no
nº 2; votar pela vida. Se o plebiscito for capaz de
evitar a perda de uma vida, já valerá a pena. Porque
uma vida vale muito. Por isso, em nome do PSB,
defendemos, nesta Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo e nas Assembléia Legislativa em
todos os pronunciamentos que fizermos até o dia 23,
serão pelo o voto no “Sim”; no nº 2; pela vida; pelo
desarmamento, contra a venda de armas e de
munição no País.

Quando falam que não resolveremos o
problema do bandido continuar armado, temos sim,
nesta Casa de fazer políticas no sentido de garantir a
segurança dos cidadãos. E isso fazemos, colocando
recursos que discutiremos no orçamento do Estado,
em educação, saúde, habitação, moradia, saneamento
básico, trazendo empregos para o nosso Estado.
Desta maneira, combateremos a violência, o
banditismo, o tráfico de drogas. Porque onde o crime
campeia não existe segurança e está faltando ações de
Estado. Precisa sim, é de ações de Estado para evitar
que haja mais bandido e para desarmar o bandido.
Agora, para desarmar a população precisamos dar
esse passo e no dia 23 votar no “Sim”, no 2, na vida.
(Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Tasso. (Pausa)

Estando S.Ex.ª ausente concedo-a ao Sr.
Deputado Cláudio Thiago.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs Deputadas ouvimos atentamente a Sr.ª Deputada
Sueli Vidigal. Até concordamos que não só o Estado
do Espírito Santo, mas o Brasil inteiro vive um
momento muito triste em relação à violência.
Também concordamos, já dissemos outras vezes, que
temos de olhar atentamente para a origem de tanta
violência, as causas.

Sr.ª Presidente, Deputada Brice Bragato, que
neste momento está presidindo a sessão, seria
ingenuidade de nossa parte achar que somente a força
policial poderia inibir tanta violência.

Tivemos imagens transmitidas para o Brasil
inteiro de um jovem universitário que tirou a vida de
um amigo e eles moravam no mesmo ambiente,
freqüentavam a mesma universidade - tinha um
conhecimento maior daquilo que deveria ser correto.
Mas houve violência. Uma vida foi ceifada. Como
inibir tanta violência ? É preciso conhecer as
verdadeiras causas que têm tido e gerado tanta
violência.

A Srª Deputada Sueli Vidigal é uma
companheira neste Parlamento e tem todas as
condições de fazer um debate com conhecimento.
Mas pensamos de uma forma diferente. Estarmos
debatendo até porque sempre reconhecemos que o
ex-Prefeito Municipal da Serra, Sr. Sérgio Vidigal,
por dois mandatos consecutivos, tem o conceito
muito bom em relação a sua administração.

Sempre dissemos e até fizemos elogios ao Sr.
Sérgio Vidigal, mas também reconhecemos que ele
teve um tempo maior para moldar a máquina pública
e obter resultados. Resultados esses que são
reconhecidos até pela sociedade do Espírito Santo em
relação aos valores administrativos, teve uma
oportunidade maior porque herdou uma herança
parecida como a do Sr. Governador do Estado Paulo
Hartung.

A Srª Sueli Vidigal – Sr. Deputado Cláudio
Thiago, temos enorme respeito por V. Exª e estamos
hoje de forma distinta. Já estivemos comungando dos
mesmos ideais, defendendo as mesmas idéias e, hoje,
V. Exª está como Líder do Governo na Casa e
mantemos a nossa independência. Quando falamos
em independência é muito bom quando um deputado,
uma deputada podem ajudar, podem contribuir para a
reorganização, a reestruturação do Estado do Espírito
Santo sem absolutamente ter nada em troca.

Registramos nesta Casa que não temos
nenhum cargo no Governo e, portanto, sentimo-nos
na liberdade de nos pronunciarmos da melhor forma
com respeito.
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Digo a V. Exª o seguinte: É lógico que o
instituto da reeleição beneficiou o meu companheiro,
o ex-Prefeito Sérgio Vidigal. Naquele primeiro
momento de mandato, os primeiros anos foram para
reestruturar, organizar as finanças, acertar aquelas
cinco folhas de salário atrasadas, mais de seis mil e
trezentos funcionários estavam passando fome na
cidade, o sistema financeiro todo endividado. Então,
naquele momento estivemos reorganizando as
finanças da Casa. O instituto de reeleição deu certo
para ele, e o ex-Prefeito Municipal de Serra, Sr.
Sérgio Vidigal, hoje Presidente Regional do PDT,
também defendeu a reeleição do atual Governador do
Estado.

O Governo não tem tido dificuldades de
arrecadação, é um Governo que, com a nossa ajuda,
está colocando o Estado do Espírito Santos nos
trilhos.

V.Exa. diz que precisa de mais tempo. Acho
que o Governo Federal, por meio do Presidente
Lula... Acho que o Presidente Lula foi um excelente
governador para o Estado do Espírito Santo, pois
ajudou na questão dos royalties do petróleo; ajudou a
colocar este Estado nos trilhos.

O Governador deste Estado achamos que
V.Ex.ª defende isso com certeza dará seqüência a
toda aquela proposta que fez de acertar o Estado. Mas
sabemos que a saúde está um caos, a segurança está
um caos e precisamos criar alguns projetos para que,
efetivamente, tiremos o Estado do Espírito Santo
desse outro Espírito Santo que a população ainda não
conhece.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Só
discordamos de V.Ex.ª quando diz que não estamos
do mesmo lado. Temos certeza que estamos do
mesmo lado, até porque estamos ao lado do povo do
Estado do Espírito Santo.

De acordo com o que V.Ex.ª mesma disse, a
história que o ex-Prefeito Municipal de Serra, Sr.
Sérgio Vidigal, herdou naquele município é muito
parecida com a que o Governador do Estado, Sr.
Paulo Hartung, também herdou: salários atrasados,
máquina pública destruída...

O ex-Prefeito teve oito anos para recuperar o
modelo de gestão administrativa do Município de
Serra. Isso é um fato.

Seria ingenuidade de nossa parte achar
também que a violência tem como fonte apenas o
aparato militar, a força militar.

Já assistimos ao atual Prefeito Municipal da
Serra comemorando a diminuição dos índices de
violência na Serra como se fosse somente uma
atuação sua, e não o é. É um trabalho conjunto do
Município, do Estado e, principalmente, da sociedade
organizada.

Somente diminuiremos a violência se houver
uma política integrada: o município fazendo o seu
papel, as secretarias sociais levando à sociedade
menos favorecida políticas de resgate social, o Estado

fazendo o seu papel. Quando falamos Estado,
referimo-nos às três esferas: governo federal,
governo estadual e governo municipal.

É muito simplista a idéia de que a violência é
gerada por uma questão de aparato militar. Não o é, e
a história tem demonstrado isso. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza. (Pausa)

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, queremos parabenizar o Município
de Cariacica e também o Estado do Espírito Santo
pela retomada das obras de duplicação do Contorno
de Vitória, da BR-101, que segundo informações da
imprensa ocorrerá na próxima semana. A obra está
orçada em cem milhões de reais, com previsão de um
fluxo médio de vinte e cinco mil veículos no horário
de pico, sendo setenta e cinco por cento deles
veículos de carga. É uma obra fundamental.
Parabenizamos o Município de Cariacica por essa
vitória.

Queremos deixar registrada a reivindicação
de que essa obra tenha contemplado as chamadas
passarelas de pedestres, porque com a duplicação a
vida de todos os moradores que habitam nas margens
daquela importante via pode ficar complicada.

Um outro assunto que nos traz a esta tribuna
é o referendo que ocorrerá no próximo domingo,
quando a população brasileira estará dando a sua
opinião direta a respeito de um dos trinta e sete
artigos do Estatuto do Desarmamento, já em vigor
desde dezembro de 2003.

O Estatuto do Desarmamento prevê, no
artigo 35, que a população seria ouvida a respeito da
proibição do comércio de armas e munições no
Brasil. Apenas esse item está sendo submetido à
população: proibição de armas e munições em todo o
território nacional.

A população não está sendo consultada sobre
a política de segurança pública do país, sobre a
política de combate à criminalidade, sobre a
proibição do porte de armas...

O porte de armas já está proibido e
regulamentado para os policiais e outros servidores
públicos, inclusive para particulares. O Estatuto do
Desarmamento já prevê que as pessoas comuns
podem possuir armas, desde que registrada na Polícia
Federal e desde que essa arma permaneça em suas
residências ou em seus locais de trabalho. Enfim, o
Estatuto já prevê isso tudo.

O referendo trata apenas do artigo 35. Os que
defendem o “sim”, buscam reduzir significativamente
o número de mortes por armas de fogo, e o Brasil é
campeão mundial em mortes por arma de fogo.
Queremos reduzir o número de mortes por arma de
fogo com a proibição do comércio.
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Existem alguns mitos. A campanha do “não”
tem dito que o “sim”, caso aprovado, estará
desarmando os homens de bem e armando os
bandidos. É um completo equívoco essa afirmativa.
O Estatuto já está em vigor. Podem ter armas em suas
casas os que já as possuem e desde que registradas.

Em segundo lugar, o homem de bem andar
armado é perigo de vida a cada momento, porque se a
pessoa está armada mas não é habilitada para o uso
da arma, não é treinada para isso, fatalmente será
vítima de algum assaltante ou algum criminoso, se
reagir ao assalto; ou se envolver-se num bate-boca de
botequim; ou se estiver armado num evento de
grande aglomeração e entrar em confronto com
alguém e sacar dessa arma. Portanto, esse tipo de
morte por arma de fogo é que se quer evitar com a
proibição do comércio de armas e munição no Brasil.
Além do mais queremos reduzir o altíssimo custo à
saúde pública. Segundo dados, o Sistema Único de
Saúde gasta, por ano, cento e trinta milhões de reais
com atendimentos a acidentes decorrentes de armas.

O número de disparos em briga de trânsito,
entre familiares, entre vizinhos, por vingança ou
extermínios é muito maior do que os associados à
criminalidade, como assaltos.

As internações de vítimas de armas de fogo
custam ao SUS mais de dezesseis por cento do que as
internações por acidentes de trânsito. E as pessoas
que defendem o “não” dizem que na Austrália, lugar
onde foi proibido o comércio de armas de fogo,
houve um crescimento da criminalidade. Porém,
segundo o Australian Bureau of Statistics, portanto o
escritório australiano de estatística, de 2003, diz que
desde a aprovação da lei do desarmamento em 1996,
o número total de mortes diminuiu quarenta e três por
cento e a taxa de homicídios por armas de fogo caiu
cinqüenta por cento. Portanto, o movimento pró-
armas está equivocado ao dizer que houve uma onda
de criminalidade na Austrália. Pelo contrário, houve
uma redução de mortes por armas de fogo com a
decisão de proibir o comércio de armas.

Sr. Presidente, deixamos aqui um apelo aos
que nos ouvem nesta tarde: primeiro, acompanhem, a
partir das 16h, o debate que ocorrerá neste plenário
com dois debatedores do “sim” e dois debatedores do
“não”.

O debate será transmitido ao vivo pela TV
Assembléia, pela GTV, pela CBN e pela TV
Educativa.

Pensem bem! Quanto mais armas circulando
em nosso meio, quanto mais armas de fogo estiverem
nas mãos do cidadão que não sabe manuseá-las,
quanto mais armas de fogo disponíveis, maior o risco
de vida para todos nós.

É preciso construir uma cultura de paz, uma
cultura do desarmamento. O referendo, o primeiro
que acontecerá na história do país, poderá trazer esse
ganho para a luta pela paz, para o combate aos
homicídios por arma de fogo em nosso país. Muito
obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS
CASTEGLIONE) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Délio Iglesias.

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – (Sem revisão
do orador) – Sr. presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, o que nos traz a esta tribuna nesta hora é
um assunto de muita importância. Trata-se de um
movimento conhecido como o Movimento do
Sindicomerciário, que apresenta uma proposta para o
fim dos trabalhos aos domingos. O Movimento do
Sindicomerciário traz adesivos dizendo: “Domingo
Não.” “Trabalho ao Domingo, de jeito nenhum,
porque o domingo é da família.”

O sindicato vem apresentando alguns artigos
falando que o domingo, verdadeiramente, é um dia
para ser reservado à família, ao descanso, para ir a
igreja, um dia sagrado, um dia reservado para
adoração ao Senhor, para louvar ao Senhor.

Pesquisamos alguns artigos e um deles diz
que a mais antiga Lei Dominical na história é a de
Constantino, no ano 321. A lei diz o seguinte:
“Devem os Magistrados e as pessoas residentes nas
cidades repousar e todas as oficinas serem fechadas
no venerável Dia do Sol. No campo, entretanto, as
pessoas ligadas e ocupadas na agricultura podem
livre e licitamente continuar seus labores.”

Essa lei foi promulgada em 07 de março de
321, sendo cônsules Crispo e Constantino.
Encontramos esse texto no livro História do
Cristianismo, Volume 7, edição 1902 Vol III, página
380.

Falaremos um pouco sobre Constantino. Ele
foi o Imperador de Roma de 306 a 337 DC. Foi ele
adorador do sol durante os primeiros anos do seu
império e mais tarde afirmou ter se convertido ao
cristianismo. Mas, no seu coração, continuou a adorar
o Deus Sol. Segundo Edward Gibbon em sua obra
“Decline and fall the Roman Enpire”, capítulo 20,
página 03, a devoção de Constantino sempre foi para
o Deus Sol, o Apolo da mitologia grega e romana.
Em seu império o sol foi festejado como o invencível
guia e protetor.

O que começou como ordenança no império,
até mesmo pagã, terminou como regulamentação
cristã. Durante o quarto, o quinto e o sexto séculos
uma série de decretos imperiais impôs com crescente
rigor a abstinência do trabalho aos domingos. O
sábado que era o verdadeiro dia bíblico para o
descanso e adoração foi substituído pelo domingo,
conforme disse James T. Ringgold, advogado de
Baltimore, no Estado de Maryland.

Em 386, durante o tempo de Graciano,
Valentino e Teodósio, foi decretado que todos os
litígios e negócios cessassem aos domingos. O Papa
Inocêncio I escreveu uma carta no último ano de seu
pontificado, no ano 416, pedindo que o domingo
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fosse um dia de jejum e de culto. Em 425, no tempo
de Teodósio, foi imposta a abstinência de espetáculos
teatrais e de circo no domingo. Em 538, no Concílio
de Orleans, foi confirmada a abstinência ao trabalho
nos domingos.

No livro “THE LAW Of SUNDAY” lemos
que Gregório, em carta dirigida ao povo romano,
qualificou como profetas do anticristo aqueles que
ensinassem que o trabalho não deveria ser feito no
sétimo dia, o sábado, e não no domingo.

Entre os valdenses havia pessoas que não
obedeciam à ordenança. Para eles o sábado era um
dia sagrado e não o domingo. Sendo assim, os
passagianos, conhecidos como valdenses, foram
perseguidos, torturados e mortos porque não queriam
obedecer as leis do império.

Robert Cox em “Literature of the Sabbath
Question”, Volume 1, página 361, diz que: “Euzébio,
Notável Bispo de Roma, considerado o pai da
história eclesiástica e biógrafo do Constantino,
afirmou: “Todas as coisas, sejam quais forem, que
houvessem sido obrigadas no sábado, estas nós as
transferimos para o sábado do Senhor, a saber o
domingo”.

Na Bíblia há um livro que conhecemos muito
bem, o de Daniel, um profeta. em relação à Lei de
Deus, conhecida também como “Os Dez
Mandamentos”. Diz Ele: “E cuidará de mudar os
tempos e as leis”.

Verdadeiramente o tempo já não é mais o
mesmo e as leis também não. Não somos contra o
movimento sindical, que reserva um dia para
descanso do trabalhador, porém esse movimento dá
sinais de que se deve trabalhar seis dias e descansar
em um, obrigando, assim, o comércio a fechar nos
Domingo, conforme análise de um possível projeto
de lei que poderá tramitar nesta Casa após assinaturas
em um projeto popular.

Segundo alguns sindicalistas, com os quais
tive contato, esse movimento não tem nada a ver com
religião. O problema, que talvez eles ignorem, é que
toda vez que a religião se misturou com a política e
movimentos sindicais, aconteceram perseguições e
até extermínios de grupos devido a intolerância.

No período da Inquisição foi assim.
Indulgências e pagamentos para se obter o perdão e a
salvação foram impostos pelo poder político, o então
Império da época; e pelo poder papal, a igreja em
Roma. Isso resultou na matança de milhares de
cristãos.

Perguntas para reflexão:
1ª. Se esse movimento sindical não tem nada

a ver com a religião, por que chamaram o cantor
Kleber Lucas, que é evangélico, e sua banda para
estarem num palanque junto com diversas
autoridades políticas, pastores evangélicos, bispos,
padres, sindicalistas e várias outras pessoas?

2º. - Não é de se estranhar que o
Sindicomerciários está chamando a atenção para
extinguir o dia de Domingo, como dia de trabalho?

Nos seus panfletos está escrito: “Domingo, dia do
Senhor, dia Sagrado.”

3º. - Ao vermos esse movimento pelo não
trabalho aos Domingos, será que isso não causa
temor se começarmos um retrocesso e voltarmos à
Inquisição antiga, e virar uma inquisição moderna?

4º. - É verdade ou não que todas as vezes que
houve união entre os poderes públicos e privados,
políticos e religiosos, foram ou não cassados os
direitos de consciência e a convicção religiosa foi
estuprada?

Por que estou dizendo isso? Porque se é para
se ter um dia de descanso, de repouso, um dia para a
família por que não o Sábado, que a Bíblia diz:
“Lembra-te do Dia do Sábado... para O santificar.”,
onde Deus estabeleceu na Sua lei, dos “Dez
Mandamentos, o Quarto Mandamento, em Êxodo
20:8 a 11, dizendo que Sua lei é perfeita e restaura a
alma.

Diz Ele: “Lembra-te do Dia do Sábado...”. E
agora, então, os homens querem trocar o Sábado pelo
Domingo. Temos o livro “Do Sábado para o
Domingo” para quem quiser adquirir, darei aos Srs.
Deputados. Adquirindo-o entenderão as alterações da
lei desde a época de Constantino, desde a época do
Império.

Seria utopia da nossa parte, como um
humilde conhecedor das Escrituras Sagradas, e numa
Assembléia Legislativa onde todos os Deputados são
cristãos, deixar de acreditar que esse movimento não
irá crescer a ponto de se tornar mundial, pois na
mesma Bíblia que se lê: “Lembra-te do Dia do
Sábado...”, lê-se que o Sétimo Dia é para descansar e,
também, na mesma Bíblia se lê: “Que um dia alguém
iria sentar em um trono e iria trocar o verdadeiro
Sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor; por um
Sábado, que não é o Sábado verdadeiro, por um
Domingo.”.

Hoje, podemos ler em algumas das rodovias
por onde passamos alguns Mandamentos da Lei de
Deus e ficamos assustado ao ler o Quarto
Mandamento, que diz: “Guardar Domingos e Festas”.
Verdadeiramente mudaram a Lei de Deus. A Profecia
foi cumprida, nesse ponto. O que a Bíblia diz é:
“Lembra-te do Dia do Sábado...”, e depois que vem:
“...guardar Domingos e Festas”.

Podem ver, todos que me assistem pela TV
Assembléia. que não falo coisas vãs, mas apresento
um tema puro e verdadeiro. Cristalino, como a
verdade verdadeira.

Finalizando, pedimos que analisem com
muita atenção, com muito carinho, com muito
entendimento esse movimento sindical que conta
com o apoio de diversos segmentos para que amanhã,
como aconteceu no passado, como uma ordenança
pagã, não termine em regulamentação cristã,
cassando, assim, o direito mais belo que nos é
assegurado, que é o direito da liberdade de
consciência e convicção religiosa.
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Para concluir, a Bíblia é a regra áurea da fé
cristã. A palavra de Deus é eterna e imutável, seus
princípios e estatutos não mudam. Por isso, estamos
aqui como deputado, mas participando também como
um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que
tem o Sábado como dia de descanso. Seria muito
bom que esse projeto de lei determinasse o Sábado,
que verdadeiramente é bíblico e está diante dos
ditames daquilo que entendemos como o dia do
Senhor, o verdadeiro dia do Senhor.

O Sábado foi criado por causa do homem, e
não o homem por causa do Sábado. Não posso
concordar com esse folheto, quando o próprio
sindicato, por falta de conhecimento das Escrituras
Sagradas, coloca em um ponto o Domingo como dia
de adoração, de culto, de reverência, santo dia,
sagrado.

Não poço concordar e tampouco ficar calado,
pois mexe com a minha fé. E, diante disso tenho que
dar uma resposta diante daquilo que aprendi nas
Escrituras, diante do que aprendi em minha vida
como o verdadeiro dia de adoração, o Sétimo Dia.

Os Srs. Deputados e Deputadas não me vêem
em comemorações, inaugurações, festas, em nenhum
projeto, em nenhuma reunião, encontro político ou
participativo nos quais se comente qualquer outra
ação a não ser aquilo que se é permitido fazer no
Sábado.

Concluiremos com o que encontramos no
livro “Da Inquisição à Liberdade Religiosa no Raiar
do Novo Milênio”, de Célio Roberto Stanger, página
21:

“Com a consciência, a sua
liberdade, os seus direitos, não se
especula, não se transige, não se
joga.

De todas as liberdades, a do
pensamento é a maior e a mais alta.
Dela decorrem todas as demais, sem
ela todas as demais deixam mutilada
a personalidade humana, asfixiada a
sociedade, entrega a corrupção o
governo do Estado.

A liberdade cristã não é uma
ideologia.

Em um mundo como o
nosso, tão sacudido pelas ideologias,
muitas vezes corremos o risco de
interpretar a nossa fé através dos
diferentes cursos tratados pelo
pensamento ideológico da sociedade
a que pertencemos.

Esse risco se torna muito
maior quando se tenta interpretar a
Liberdade Cristã desse modo.

Engessar a religião e impedir
o anúncio da fé, jungindo-a ao poder
do Estado, são atitudes
discriminatórias que trazem em seu

bojo o processo de nulificação de
todas as demais Liberdades.”

O Sr. Geovani Silva – Somos evangélico há
nove anos e respeitamos todas as religiões. O Velho
Testamento fala sobre o sábado. O que aprendemos
no Evangelho há nove anos é que desde o momento
em que Jesus Cristo nasceu, sofreu e foi morto na
cruz, derramando ali Seu sangue, nosso descanso
passou a ser todos os dias em Jesus Cristo.

Com isso, em nosso entendimento, o Sábado
ficou apenas como descanso físico. Os demais dias
são para descanso na presença do Senhor Jesus
Cristo.

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Não
entraremos no campo do debate religioso doutrinário.
Apenas registramos nosso ponto de vista porque há
entendimentos diferentes.

Não poderíamos deixar de dizer que o
movimento do Sindicato por um dia reservado para
família, para os filhos, para a igreja é bonito. Nossa
única direção nesse sentido é que esse movimento
não coloque em dúvida a liberdade religiosa, porque
não podemos nos esquecer dos milhões que ainda
existem no Brasil que professam a fé, segundo as
Escrituras, acreditando assim que o Sábado é o
Sétimo Dia e que a lei de Deus é imutável. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CESAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Srª. Deputada
Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, parabenizamos a Srª. Deputada Janete de
Sá, que fará hoje à noite, às 19h, uma homenagem ao
Dia do Médico.

Ficamos admirada e ao mesmo tempo feliz
pela persistência do nosso colega, Sr. Deputado
Claudio Vereza, que falou dos médicos que o
atenderam. Achamos que o grande homenageado é o
próprio Sr. Deputado Claudio Vereza, que teve uma
persistência muito grande. Hoje, é uma pessoa que
tem dado uma contribuição valorosa para a nossa
sociedade.

Gostaria de homenagear muitos médicos,
mas homenagearemos dois, pelo dia de hoje.
Homenagearemos um amigo, amigo do povo do
Estado do Espírito Santo. Achamos que quase todo
mundo o conhece, que é o Dr. Luiz Buaiz. É um
desses médicos que, de plantão, atende a qualquer
pessoa no seu celular, e em qualquer lugar. Nos dá
uma resposta e mais do que uma resposta, nos
transmite um carinho muito especial. Sofremos um
acidente, e vimos o quanto é importante ter um amigo
médico, um amigo solidário, um amigo que chega
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junto. No Dia do Médico, ele que já fez um trabalho
belíssimo à frente da Santa Casa de Misericórdia,
merece o nosso respeito e a nossa admiração,
portanto, deixamos nesse dia um abraço carinhoso
para o Dr. Luiz Buaiz.

Quero homenagear in memoriam o Dr.
Benício Tavares Pereira. Foi um dos baluartes da
medicina no Estado do Espírito Santo. Atendia no
Hospital São José, construído por ele, no centro da
cidade de Vitória. Era aquele médico que
compreendia a medicina por inteiro. Assim era o Dr.
Benício.

Operou minha mãe de criação, Srª. Helena
Rangel. Não o conheci bem, mas sei da sua história
na medicina no Estado do Espírito Santo. Conheço
muito bem o seu filho, Dr. Fábio Pereira, que hoje
não é só proprietário, mas mais do que isso; é um dos
herdeiros do Dr. Benício Tavares Pereira.

Este é um dos momentos difíceis que
vivenciam os Drs. Fábio Pereira e Adroaldo Nobre da
Fonseca, outro médico apaixonado pela medicina.
Fizeram, recentemente, há uns três a quatro anos,
uma reforma no Hospital São José, referência para o
Estado do Espírito Santo. Está no centro, no pulmão
de Vitória. Já passou por aquele hospital toda a
sociedade do Estado do Espírito Santo.

De repente, com os planos de vários
Governos, o que aconteceu? Os hospitais quebraram,
inclusive o Hospital São José. Dessa forma, os
proprietários ficaram numa situação muito difícil.
Não só o Hospital São José, mas outros hospitais
passaram por essas dificuldades.

Temos uma notícia, porque trabalhamos com
isso junto ao Governador Paulo Hartung e ao
Secretário de Saúde, o Sr. Anselmo Tose. Desde que
assumimos esta cadeira de Deputada Estadual, uma
das coisas que conversamos com o Governador foi
sobre o Hospital São José.

Naquela época reivindicamos para que
aquele hospital se tornasse o Hospital da Mulher,
como existe no Estado de São Paulo, destinado
somente para tratar dos problemas da mulher, desde o
dedo do pé até à cabeça.

Passamos pelo Hospital da Mulher naquele
Estado. Quem o criou foi o Dr. José Aristodemo
Pinotti, ex-Deputado Federal, que é um médico
fantástico. Criou um hospital com todas as condições
para o tratamento da mulher.

Queríamos muito que o Espírito Santo tivesse
também um hospital para atender principalmente as
mulheres da periferia, as que têm dificuldade e
precisam de um atendimento médico completo. Não é
o atendimento da dor de cabeça ou da dorzinha no pé,
e sim num todo. Porque nós, mulheres, devido a
nossa sensibilidade, às vezes sentimos uma dor de
cabeça e não tem nada a ver com a cabeça, podendo
ser o motivo dessa dor uma agressão psicológica, que
é exercida pelo próprio companheiro.

Anunciamos ao povo do Espírito Santo,
principalmente ao da Grande Vitória, que na próxima

semana o Governador Paulo Hartung e o Secretário
de Saúde, o Sr. Anselmo Tose, encontrarão
finalmente uma solução para ativar o Hospital São
José.

Certamente esse era o anseio não só da
família do Dr. Fábio Pereira, mas também da do Dr.
Adroaldo Nobre da Fonseca, que trabalhou muito
para que isso acontecesse.

Estivemos na inauguração, depois de todo ele
equipado com os novos equipamentos, mas o hospital
não conseguiu dar seqüência ao seu trabalho,
exatamente pelo motivo que falamos anteriormente.

O Governo agora está comprometido em
resolver aquela questão. Será muito bom para o povo
capixaba, porque teremos mais um hospital de boa
qualidade para prestar atendimento à população.

É incrível o que falaremos agora, mas quanto
à saúde no Brasil, o brasileiro já nasce doente. Por
isso, precisamos muito, infelizmente, de hospitais
para atender principalmente o povo mais carente, que
não tem plano de saúde. Estas pessoas ficam doentes
de verdade porque não há uma prevenção; ao
contrário de uma minoria que tem plano de saúde.
Ficamos triste ao ver a nossa sociedade dessa forma.

No Dia do Médico deixamos um abraço para
o Dr. Fábio Pereira e para o Dr. Adroaldo Nobre da
Fonseca, que são tão persistentes. O Dr. Fábio
inclusive é um dos médicos que faz transplante. Foi
um dos pioneiros nessa área em nosso Estado. Já
salvou muitas vidas e hoje tem o reconhecimento do
Governo do Estado em uma questão tão séria.

Ver aquele patrimônio fundado por um
homem como o Dr. Benício Tavares Pereira,
literalmente deixado às moscas, é triste,
principalmente quando sabemos que lá há
equipamentos de ponta, que foi inaugurado há uns
quatro anos, mas que foi inaugurado há quatro anos,
mas que não conseguiu dar suporte, exatamente, por
causa dos planos. Essa questão, não acontece
somente no Estado do Espírito Santo, ela é nacional;
os hospitais foram quebrando e agora chegamos a
esse resultado.

No “Dia dos Médicos” cumprimentamos, in
memorian o Sr. Benício Tavares Pereira e aos dois
persistentes médicos, Dr. Adroaldo Nobre da Fonseca
e Dr. Fábio Pereira, dizemos que, felizmente, nossa
luta chega ao fim com um resultado que será bom
para todos, principalmente para a sociedade. (Muito
bem!)

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

ORDEM DO DIA:

1. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 99/2005, de autoria da
Deputada Sueli Vidigal, que estabelece cota
mínima de reserva de vagas nas organizações
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privadas para estágio de alunos da rede pública.
Publicado no DPL de 05.05.2005..
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
EDUCAÇÃO, DE CIDADANIA E DE
FINANÇAS)

2. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 310/2005, de autoria do
Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar uma área de terreno do Estado
ao Serviço Social do Comércio. Publicado no
DPL de 13.10.2005. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA E DE FINANÇAS)

3. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 309/2005, de autoria do
Governador do Estado, que concede anistia de
débitos tributários da Companhia de Armazéns e
Silos do Espírito Santo. Publicado no DPL de
13.10.2005. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E
DE FINANÇAS)

4. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução nº 109/2005, de autoria da
Deputada Sueli Vidigal, que institui a Comenda
João Santos Pereira de Mérito Jornalístico.
Publicado no DPL de 04.08.2005. Parecer nº
200/2005 da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade e nº 03/2005 da Comissão de
Ciência e Tecnologia pela aprovação.
(COMISSÃO DE CIDADANIA)

5. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 311/2005, de autoria do
Governador do Estado, que altera dispositivos da
Lei nº 7.860/2004, que cria a Agência de
Serviços Públicos de Energia do Estado do
Espírito Santo. Publicado no DPL de 14.10.2005.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIENCIA E
TECNOLOGIA E DE FINANÇAS)

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

7. Votação adiada, com Discussão Prévia
encerrada, do Projeto de Lei nº 133/2005, do
Deputado Geovani Silva, considerando a cola de
sapateiro e o thinner, como substâncias
entorpecentes. Publicado no DPL de 19/05/2005.
Parecer nº. 236/2005, da Comissão de Justiça,
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL de
28.09.2005.

8. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 101/2005,
do Deputado José Tasso de Andrade, alterando a
modalidade de fixação de índice de Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação. Publicado no DPL de 31/05/2005.
Parecer nº 266/2005, da Comissão de Justiça,
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL de
11.10.2005.

9. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Lei nº 188/2005, do Deputado Paulo Foletto,
cassando o alvará, bem como a licença de
funcionamento dos postos de vendas e/ou
revendas, que forem flagradas vendendo e/ou
revendendo cigarros, cigarrilhas, charutos e afins,
que sejam produtos contrabandeados, falsificados
ou adulterados e dá outras providências.
Publicado no DPL de 14.06.2005.

10. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de
Resolução nº 242/2005, da Deputada Fátima
Couzi, instituindo a Medalha do Mérito do
Turismo no âmbito desta Casa. Publicado no
DPL de 11.08.2005.

11. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 108/2005, do Deputado Carlos Casteglione
e outros, declarando a área de encosta situada em
Ponta de Meaípe, no Município de Guarapari,
como área de preservação ambiental. Publicado
no DPL de 11.05.2005.

12. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 111/2005, da Deputada Luzia Toledo, que
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao
Turismo para o Idoso e dá outras providências.
Publicado no DPL de 11.05.2005.

13. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 148/2005, do Deputado Jurandy Loureiro,
restringindo a venda e a distribuição gratuita do
anticoncepcional de emergência pílula do dia
seguinte. Publicado no DPL de 01.06.2005.

14. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 158/2005, do Deputado Marcos Gazzani,
criando o Certificado de Cachaça Artesanal do
Espírito Santo. Publicado no DPL de 01.06.2005.

15. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 250/2005, do Deputado Euclério Sampaio,
determinando a instalação, pela Companhia
Espírito-Santense de Águas e Esgotos, de
aparelhos eliminadores de ar nas tubulações de
águas em todos os imóveis considerados Ponta de
Rede. Publicado no DPL de 01.06.2005.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 99/05.
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Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Sr.
Presidente, na forma regimental assumo à Presidente
da Comissão de Justiça e convoco seus membros,
Srs. Deputados Luzia Toledo, Paulo Foletto, Marcos
Gazzani, Sueli Vidigal e Brice Bragato.

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

nosso parecer é pela constitucionalidade da presente
matéria. (Pausa) (Muito bem!)

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

A SRA. LUZIA TOLEDO - Com o Relator.

O SR. PAULO FOLETTO - Com o
Relator.

O SR. MARCOS GAZZANI - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO - Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. MARCOS GAZZANI - Sr.
Presidente, na forma regimental assumo à Presidente
da Comissão de Educação e convoco seus membros,
Srs. Deputados Cláudio Thiago, Carlos Casteglione e
Délio Iglésias.

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

nosso parecer é pela aprovação da matéria de acordo
com o Parecer da Comissão de Justiça. (Pausa)
(Muito bem!)

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

O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o
Relator.

O SR. DÉLIO IGLÉSIAS - Com o Relator.

O SR. MARCOS GAZZANI - Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Educação.
Devolvo a matéria à Mesa.

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

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

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Cidadania, há

muitos Deputados desejosos em assomar à tribuna,
ainda hoje, especialmente para falar sobre a agenda
do desenvolvimento regional, promovida por esta
Assembléia Legislativa em nome dos trinta
Deputados e Deputadas desta Casa. É assim que deve
se comportar a Mesa Diretora, mas na prática vem
prestigiando um ou outro, ou dois Deputados.

Não queremos tomar a bandeira da Srª
Deputada Fátima Couzi, que por justiça deverá ser a
primeira a levantar o problema com o qual
concordamos.

O projeto de autoria da Srª Deputada Sueli
Vidigal estabelece cota mínima de reserva de vagas
para estágio de alunos da rede pública e dá outras
providências. O projeto é bastante parecido com a
matéria que votamos há cerca de quinze dias e que
rendeu muitos bônus, inclusive, na mídia, ao
deputado autor. Mas, ele é diferente por se referir as
empresas privadas situadas no Estado do Espírito
Santo.

Coerente com a posição que adotamos
anteriormente, relatamos pela aprovação da matéria
no mérito. Estando na Comissão de Cidadania,
devemos dizer que, é um projeto que inclui alunos
das escolas públicas nos estágios profissionais. Inclui
cidadãos. Portanto, constrói cidadania.

Aproveitamos esse horário de relatoria para
falar de três assuntos muito importantes para o
Estado do Espírito Santo. O primeiro é sobre a greve
dos bancários do Banestes. No dia 11 desse mês, os
bancários do Estado do Espírito Santo sob a
coordenação do combativo sindicato da categoria,
encerrou a greve dos demais bancos: Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos privados.

Encerrou a greve concordando com a
proposta negociada e apresentada pela Federação
Nacional dos Bancos, Fenaban. O acordo fechou em:
Seis por cento de reajuste, mil e setecentos reais de
abono para cada bancário ou bancária e um PLR, que
é uma parte de participação nos lucros e resultados,
de oitocentos reais fixos e mais oitenta por cento do
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salário de cada bancário, divididos estes do PLR em
duas parcelas, uma agora e outra em março do ano
que vem.

O Banestes continua em greve porque, a
princípio, o Banco do Estado não havia aceitado
essas cláusulas econômicas. A Grande Vitória está
toda paralisada, com exceção de pequenas agências
ou postos e o movimento aumentou no interior do
Estado a partir de ontem, com o fechamento de
diversas agências.

Esse é um movimento extremamente
organizado, temos participado de algumas
assembléias e de alguns piquetes na direção geral, no
Palas Center. É um movimento respeitoso, pacífico,
tranqüilo, de profundo diálogo com a população,
explicando as razões do movimento de greve. É um
movimento de muita negociação, mas também de
muita firmeza porque tanto os bancários banestianos
quanto o Sindicato da categoria estão firmes na
defesa de seus diretos. Devemos louvar a diretoria do
Sindicato pela unidade no encaminhamento desse
movimento desde o seu início.

O nosso papel nesse processo tem sido o de
apoiar o movimento, acompanhar o debate e
conversar com algumas autoridades buscando
encontrar saídas. Pois, com certeza, o movimento de
greve causa muitos transtornos à população, a todos
nós que somos usuários do Banestes. Falamos na
condição de uma correntista durante trinta e três anos
movimenta conta no Banco do Estado do Espírito
Santo e falamos também como ex-funcionária do
Banco com muito orgulho, porque fomos concursada
e trabalhamos por um ano e pouco no Banestes.

O nosso papel, portanto, tem sido de
conversar com as autoridades. Fizemos diversos
contatos com o Secretário da Fazenda, Sr. José
Teófilo, conversamos com o Governador do Estado
na quinta-feira passada nesta Casa e também com o
Presidente César Colnago diversas vezes, neste caso
acompanhada de alguns sindicalistas para
encontrarmos uma saída. Todos foram unânimes em
dizer da importância de se negociar uma saída para
essa greve e de tratar na medida do possível de
preservar a reivindicação legítima da categoria.

Conversamos hoje pela manhã com o
Secretário da Fazenda, Sr. José Teófilo, e recebemos
informações muito importantes acerca do Banestes,
que são as seguintes, alguns números fundamentais:
quando houve a transição do desgoverno José Inácio
Ferreira para o Governo Paulo Hartung o lucro
líquido do Banco era da ordem de cinqüenta milhões
no final de 2002. Hoje o Banco acumula um líquido
de cento e cinqüenta e dois milhões. Poderá chegar
ao final de 2005 com mais um lucro acumulado de
oitenta milhões. Uma parte grande será usada para o
pagamento de dívidas trabalhistas ganhas em juízo
por ex-empregados, mas o Banco deverá chegar até
dezembro deste ano com um lucro líquido acumulado
de duzentos milhões para se recapitalizar.

O ideal é que o Banestes chegue a trezentos
milhões, meta essa que o Secretário da Fazenda, o
Governo como um todo e a diretoria do Banco têm
interesse e pretendem alcançar até o final de 2006.
Para nós que lutamos contra a privatização do
Banestes essa é uma informação muito importante da
recuperação do Banco.

Os bancários do Banco do Estado
reivindicam acordo da Fenaban, como já falamos no
início, mas a mesa de negociação instituída visa
transferir para os bancários uma parte desses lucros,
uma vez que eles são parte dessa conquista, dessa
reconstrução, parte indispensável da recuperação do
Banestes.

O Banestes provisionou dez por cento desse
lucro previsto para ser debatido a título de PLR -
Participação nos Lucros e Resultados. Temos
informações que uma mesa de negociações hoje está
acontecendo com propostas mais bem avançadas.
Hoje à noite haverá uma assembléia dos bancários no
Centro Sindical dos Bancários, a partir das 18h, a
qual pretendemos comparecer, acompanhar, dar a
nossa palavra e torcer para um resultado positivo para
os banestianos e também para que suspendam os
prejuízos que a população vem sofrendo com essa
greve justa, legítima, mas que de qualquer forma
causa sofrimento ao povo do Estado do Espírito
Santo.

Os bancários não querem fazer greve pelo
resto da vida. Querem uma solução para que a greve
possa ser suspensa.

Registramos também a paralisação
coordenada pela Federação Única dos Petroleiros,
composta por dezesseis sindicatos de petroleiros de
diversos Estados do País. Ocorreu ontem uma
paralisação de vinte e quatro horas contra as
licitações para exploração de gás natural e petróleo,
que vêm acontecendo em todo o País promovidas
pela Agência Nacional de Petróleo, dentre as quais se
incluem dez blocos de áreas situados no Estado do
Espírito Santo. Dois desses já forma arrematados por
duas poderosas multinacionais, uma espanhola e
outra britânica.

Os petroleiros dizem que consideram esses
leilões prejudiciais ao País. São contra os mesmos. E
dizem:

“... nós estamos vendendo as
nossas reservas e vamos acabar um
dia dependendo da importação de
petróleo, o que irá elevar mais os
preços no mercado interno.”

Amanhã os petroleiros irão ocupar
pacificamente o Senado em protesto contra esses
leilões.

Parte da carta diz o seguinte:

“Sempre fomos contra os
leilões dos blocos exploratórios



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005                                                                         Diário do Poder Legislativo - 6506

porque entendemos que estes são
patrimônios estratégicos da nação
brasileira, que não devem ser
explorados dentro da lógica de
valorização do capital no curto prazo,
em detrimento da estabilidade
energética, no longo prazo.

Todo este processo de
licitação dos campos exploratórios
em nosso País tem como base
legislações implantadas no bojo das
medidas neoliberais.”

Nesta carta os petroleiros também colocam
que este novo marco regulatório criaria mudanças
estruturais que passariam a expor o mercado em nível
internacional, levando a uma alta no preço a médio
prazo da principal fonte energética da humanidade.

Continuando a leitura:

“...a Petrobrás irá garantir a
auto-suficiência na produção
nacional de petróleo, no ano 2006. A
partir de então, passaremos a
exportar parcela crescente de
petróleo, atingindo a marca de 550
mil barris diários no ano de 2010,
conforme o planejamento estratégico
da empresa.”

Reivindicam debater da forma mais ampla
possível a questão energética e a questão do marco
regulatório. Dizem que essa legislação que está aí já
não servia quando da sua adoção e hoje se mostra
anacrônica, na contramão das medidas que os demais
países vêm adotando em nível internacional. Citam
como exemplo o Uruguai, a Venezuela e a Bolívia.

Por fim, propõem a realização de um
plebiscito nacional que discuta os marcos
regulatórios de uma nova legislação para o setor de
hidrocarbonetos no Brasil.

Concluímos dizendo o quanto é justa e
oportuna esta luta; de quanto é importantíssimo que
tratemos com responsabilidade recursos naturais
como o petróleo, o gás, cujo reflexo maior dessas
fontes energéticas mal gerenciadas recairá nas futuras
gerações deste País.

Então, assim sendo, apoiamos este
movimento dos petroleiros da FUP, Federação Única
dos Petroleiros de todo País.

Por fim, antes de encerrar aqui o nosso
período de relatoria, queremos reafimar o nosso
compromisso com o referendo que ocorrerá no dia
23, votando pelo “Sim”.

A pergunta que está em jogo é: somos a favor
ou não da proibição do comércio de armas e munição
no Brasil. Respondendo “Sim’, respondemos que
somos a favor da proibição.

Como já disseram outros Deputados que nos
antecederam, não adianta dizerem nesse debate do

referendo que deveriam ser resolvidos todos os
problemas de segurança pública. O referendo tem por
objetivo consultar a população sobre um dispositivo
da lei do desarmamento, do estatuto do
desarmamento, ou seja, o dispositivo do artigo 35 que
prevê expressamente a proibição do comércio de
armas e munição no Brasil.

Ao votarmos “Sim” estamos proibindo o
comércio de armas e munição, estamos tirando de
circulação muitas armas que estão nas mãos não
necessariamente dos bandidos. Se não conseguirmos
desarmar os bandidos, porque isso requer aparatos
policiais ainda mais preparados do que os que temos
hoje, e isso é importante estar sempre cobrando
porque é direito da população, também não podemos
tratar a defesa do “Não” porque incentiva o
armamento da população. Se o “Não” for aprovado
na segunda- feira o comércio de armas e munição
estará liberado e a população estará estimulada a
adquirir arma; e arma na mão da população
despreparada para tal é arma contra a própria
população.

Citaremos agora um exemplo pessoal: no ano
de 1992 compramos uma arma em função das
ameaças de morte que recebíamos quando candidata
à Prefeitura da Serra. Fizemos curso de tiro,
registramos a arma, à época havia porte automático
para deputados. Essa arma ficava guardada em nossa
casa.

Mais ou menos em 1992 a nossa filha, então
com oito ou nove anos de idade, brigou com os
colegas do condomínio. Subiu no guarda- roupa,
pegou a arma e com ela em punho saiu correndo atrás
dos colegas do condomínio. A arma estava
descarregada porque os nossos assessores de
segurança nos orientavam a separar a munição da
arma dentro de casa exatamente por causa dos
familiares.  Se assim não fosse a tragédia
poderia ter acontecido na escada do nosso prédio.

Como testemunha do compromisso com o
“Sim’, pelo desarmamento, essa arma que ficou
guardada foi entregue hoje pela manhã por nós à
Superintendência de Polícia Federal no Estado do
Espírito Santo, em São Torquato.

Estamos dando esse testemunho porque
muitas armas que não serão entregues até domingo,
ou que poderão ficar nas mãos das pessoas na semana
que vem se porventura o “Não” ganhar, poderão
amanhã ou depois serem utilizadas pelo marido
contra a mulher, pelos filhos numa briga, por uma
filha numa briga com coleguinhas, como quase
aconteceu conosco, em brigas de trânsito, em brigas
de amigos em boteco depois de uma ou duas
cervejas, quando o clima fica mais alterado.

Essa é a violência que o referendo, que o
“Sim” pretende combater. É uma parte pequena da
violência, mas é uma parte fundamental porque a
cada dia vemos tragédias nos jornais, na rádio, na
vida pessoal de familiares, de amigos, de
companheiros, de mulheres, filhos ou irmãos que se



6507 – Diário do Poder Legislativo                                                                         Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005

matam acidentalmente ou por um impulso
descontrolado por essas armas de fogo, que de
imediato sairão de circulação.

Mas muitas armas também não chegarão às
mãos dos bandidos pelo voto “Sim” a partir da
semana que vem, porque muitas delas são roubadas
das mãos das pessoas simples pelos bandidos em um
assalto. Nenhum bandido deixa de assaltar a casa de
ninguém porque acha que ali dentro tem uma arma,
porque eles podem mais, assaltam e ainda tomam a
arma dos populares; e é uma a mais nas mãos deles.

O nosso relatório é pela aprovação da
matéria. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer.

O SR. ROBSON VAILLANT – Srª
Presidenta, peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO-
(BRICE BRAGATO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Robson Vaillant.

O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem
revisão do orador) - Srª. Presidente e Srs. Deputados
da Comissão de Cidadania, cumprimento
principalmente aqueles que acompanham os
trabalhos pela TV Assembléia.

Assomo a esta tribuna para responder ao
discurso do Sr. Deputado Cabo Elson, a quem tenho
o prazer de ter presente no plenário. Lamento muito
porque todas as vezes que S.Ex.ª assoma a esta
tribuna é na minha ausência.

Na primeira vez que o Sr. Deputado Cabo
Elson assomou a esta tribuna falou de mim. No meu
discurso não ataquei S.Ex.ª, inclusive citei um projeto
que chegará a esta Casa com modificações na escala
hierárquica da Polícia Militar. Para ser mais preciso,
como será a partir desse projeto aprovado a
promoção do coronel.

No seu discurso o Sr. Deputado Cabo Elson
citou o meu nome dezenove vezes de forma
desrespeitosa. Quando cheguei a este plenário S.Ex.ª
fez com que a sessão caísse, impedindo que me
pronunciasse para me defender das suas acusações.

Deixei para lá. Passou. Mas ontem, quando
saí do plenário, depois do discurso que fiz, quando
não citei o nome nem de S.Ex.ª , nem do Sr.
Deputado Euclério Sampaio e nem de nenhum
membro da CPI do Grampo, o Sr. Deputado Cabo
Elson assomou a esta tribuna e me atacou.

O Sr. Deputado Cabo Elson, que está
presente, sabe que tenho um respeito muito grande
por S.Ex.ª. Até porque sabe muito bem como procedi
diante da Corregedoria quando o Deputado era
processado pelos supostos fantasmas existentes em
seu gabinete. Sabe que agi com ética, com muita
calma, integridade, sem querer passar por cima de
ninguém e nem tampouco fazer injustiça com S.Ex.ª
que passava por um momento difícil. Assim estamos
agindo em relação ao Ministério Público.

Não entrei nesta Casa, nem participei da
Corregedoria e nem participo de uma CPI para
cometer injustiça. O que não pode é o Sr. Deputado
Cabo Elson assomar a esta tribuna e em seu discurso
dizer que pareço um cachorro perdido, que caí da
mudança, sem dono, sem isso, sem aquilo. E se dirige
a minha pessoa como se assim fosse.

Conversava com uma pessoa muito culta e
ela não citarei o seu nome de forma legítima disse: “o
Deputado Cabo Elson tem problema de
interpretação”. Falei: a quem costumo chamar de um
boçal. S.Ex.ª vai pegar o dicionário e verá o que é
boçal. Não estou chamando o Deputado de boçal.
Mas uma pessoa que não entende o discurso que fiz
ontem só pode ser.

De forma alguma falei que alguém queria se
promover de forma pessoal. Falei sim que não
deixaria com que a CPI virasse um cavalo de batalha
para que alguém com problema pessoal com o
Ministério Público pudesse usá-la para fazer tal
agressão a uma instituição que, para mim, é séria.
Isso falo e tenho falado em todos os meus
pronunciamentos. Tenho dito isso na TV Assembléia
Legislativa, nas reportagens. Agora, a minha posição
sempre foi pública.

Não assomei a esta tribuna para agredir o Sr.
Deputado Cabo Elson como S.Exª fez comigo, pela
segunda vez, de forma desrespeitosa. Ninguém
jamais teria condição de fazer isso comigo e nem
com qualquer um que está nesta Casa. Nunca
assomei a esta tribuna e me referi a ninguém da
mesma forma que S.Ex.ª se referiu a minha pessoa.

Sr. Deputado Cabo Elson, assomamos a esta
tribuna para dizer que existe uma coisa chamada
democracia, que tem de ser respeitada. Numa CPI
com cinco membros é óbvio que não teremos cinco
pessoas pensando da mesma forma. Tenho uma
posição, um pensamento, uma atitude que não pode
ser igual a de S.Ex.ª .

Só porque não concordei que o Sr. Deputado
Cabo Elson apresentasse um requerimento, que não
era do meu interesse, não era algo que estava
concordando naquele exato momento, S.Exª assomou
a esta tribuna, usou de instrumento legal para nos
agredir e de forma semelhante não o faremos. Jamais
vamos agredir V. Exª. Mas a CPI vai perder o foco se
começar a seguir por esse caminho, não aceitando, de
forma democrática, as atitudes de seus membros.

Imaginem só. Vamos à CPI e apresentamos
um requerimento como nós apresentaremos na
próxima reunião da CPI para convocar todos os
donos de empresas e representantes das empresas das
quais temos as notas fiscais que comprovam que
compraram esse equipamento para que possam vir à
CPI e mostrar por que compraram, quem está usando,
como está utilizando e para que compraram. Esse é o
objetivo da CPI.

Não podemos, de forma alguma, pegar o
Ministério Público e fazer isso com aquele órgão.
Não temos compromisso algum com o Ministério
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Público. A certidão que fomos pegar já foi pedida
desde o dia 16 de maio de 2005. Não temos nenhum
acordo com o Ministério Público, pelo contrário, se
tivéssemos algum acordo com o Ministério Público
ele não faria o que fez conosco à época em que
aquela funcionária foi lá fazer o que fez. Não temos
nenhuma sociedade com o Ministério Público. A
posição que tomamos como Parlamentar e membro
da CPI do Grampo é uma atitude isolada, uma atitude
democrática, uma atitude aquém. Todos nós
recebemos autorização da população quando fomos
eleito para podermos assumir um cargo de deputado
estadual.

Sr. Deputado Cabo Elson, quando V. Exª
assomar a esta tribuna para se referir ao Sr. Deputado
Robson Vaillant, lida com mais respeito, com o
mesmo respeito que lidamos com V. Exª dentro deste
Plenário, com o mesmo respeito com que tratamos V.
Exª todas as vezes que o encontramos e
cumprimentamos, o mesmo respeito que tratamos
todos os funcionários do gabinete de V. Exª. Assim
gostaríamos que também V. Exª nos tratasse. Tanto a
nossa pessoa quanto os funcionários. Virou até guerra
de funcionários. Tem funcionário do gabinete de V.
Exª que está tratando mal os funcionários de nosso
gabinete. Isso significa que a liderança do gabinete
de V. Exª é meio que perdida, porque o nosso
gabinete é liderado por nós. As atitudes de nossos
funcionários serão atitudes que sempre orientamos.

V. Exª, por favor, nos trate com mais
respeito. V. Exª terá o tempo que quiser para se
inscrever e falar do jeito que V. Exª quiser. Estamos
sendo manso. Assomamos a esta tribuna para poder
alertar V. Exª. Pela segunda vez V. Exª falou mal de
nossa pessoa. A próxima vez que V. Exª falar uma
inverdade e nos agredir V. Exª também será agredido
porque não vamos levar, de forma alguma, nenhum
tipo de prejuízo para casa. V. Exª nos conhece e sabe
como somos. Muito obrigado.(Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA DA CIOMISSÃO
– (BRICE BRAGATO) – Continua em discussão o
Parecer.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Srª Presidenta,
peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) – Concedo a palavra à Srª
Deputada Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – Srª Presidenta e demais membros da
Comissão de Cidadania, votaremos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 99/2005, que estabelece cota
mínima de reserva de vagas para estágio de alunos da
rede pública e dá outras providências.

Parabenizamos a Srª Deputada Sueli Vidigal
pela iniciativa brilhante, inclusive com uma matéria

muito boa veiculada pelo jornal A Tribuna, na
semana passada.

Falaremos agora, da insatisfação desta
Deputada e que ficasse bem claro, principalmente
para o Sr. Deputado Edson Vargas que estava
presente até há pouco e não sabemos se saiu. Já
tivemos algumas diferenças neste Plenário e parece
que a história está se repetindo.

No ano passado, na mesma época de
discussão do Orçamento, tivemos algumas diferenças
e isso é normal. E, agora, parece que a história está se
repetindo. E não é inveja de V. Exª. porque graças a
Deus, não temos inveja de ninguém. Não é briga, não
é picuinha, é simplesmente um sentimento e temos de
manifestá-lo a todos os colegas deputados porque
essa história se repete a cada ano e agora
começaremos a debater um projeto extremamente
importante, um foco positivo da Assembléia
Legislativa, num momento rico de debate, de norte a
sul deste Estado e parabenizamos o conjunto de Sr.as.
e Srs. Deputados desta Casa sobre a coordenação do
Presidente, Sr. Deputado César Colnago.

Sr. Presidente César Colnago, colocamos
desta tribuna a nossa insatisfação. Foi feito um
programa para o primeiro debate, no Município de
Colatina e que será realizado no próximo dia vinte,
quinta-feira. Será um debate extremamente
importante e esperamos a presença maciça da
população porque é um momento único da
Assembléia Legislativa. Temos certeza de que os
deputados que puderem, estarão nesse encontro,
debatendo essa questão, enriquecendo o debate.
Ontem, estivemos presentes na TV Vitória, no seu
lançamento.

Colocamos nossa insatisfação - não sabemos
se é o Presidente desta Casa, já conversamos sobre
isso e S.Ex.ª disse que é uma pessoa que, às vezes,
reconhece o erro - sobre um panfleto anunciando esse
debate importante onde consta a sua abertura será
realizada pelo Sr. Deputado Edson Vargas e depois, a
fala do Presidente, Sr. Deputado César Colnago,
esquecendo-se de que a Assembléia Legislativa é um
colegiado, que somos trinta deputados.

Neste momento muito importante, todos nós,
indistintamente, teríamos de ser incluídos nesse
debate. Não é só com as presenças, mas com o
destaque de igual para igual, apesar das nossas
diferenças.

Não temos de destacar os Srs. Deputados
Edson Vargas e César Colnago. Aceitaríamos a
abertura desse panfleto pelo Presidente desta Casa,
Sr. Deputado César Colnago porque é o Presidente
desta Casa, representa todo o conjunto de Sras. e Srs.
Deputados.

Agora, destacar o Sr. Deputado Edson
Vargas, simplesmente porque é Presidente da
Comissão de Finanças... Sou Presidente da Comissão
de Turismo; a Sra. Deputada Brice Bragato é
Presidente da Comissão de Cidadania; o Sr.
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Deputado José Tasso de Andrade é Presidente da
Comissão de Saúde, e assim, sucessivamente.

Sr. Deputado Edson Vargas, nada de pessoal
contra S.Ex.ª mas não queremos assistir como
aconteceu no ano passado, quando debatemos nesta
Casa o Orçamento e o Sr. Deputado Edson Vargas
teve todo o poder de aceitar ou não as emendas das
Sras. e Srs. Deputados, de ir à nossa região.

Não vamos engolir o que aconteceu no
Município de Divino São Lourenço onde disseram
que os deputados que representam esse município
eram os Srs. Deputados Edson Vargas, Zé Ramos e
Carlos Casteglione, esquecendo-se dos Srs.
Deputados Fátima Couzi e Cláudio Thiago, que
também têm representatividade naquele município.

Respeito todos as Sras. e Srs. Deputados mas
exijo que me respeitem.

Sr. Presidente, solicitamos desta Casa que
retifiquem esse panfleto para que todos os deputados
tenham vez, voz, de igual para igual porque, nesta
Casa, ninguém é melhor. (Muito obrigada!)

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

O SR. PAULO FOLETTO - Sra.
Presidenta, peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA - (BRICE
BRAGATO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador)- Sra. Presidente e demais membros da
Comissão de Cidadania, população capixaba que nos
assiste através da TV Assembléia e Imprensa, boa-
tarde. Concordamos com o Parecer da Sra. Deputada
Brice Bragato a
respeito do projeto da Sra. Deputada Sueli Vidigal.

Falando em seu nome, lembramos que o
Orçamento Participativo foi uma lei proposta pela Srª
Deputada e já se concretizou.

O Secretário de Estado do Orçamento, Sr.
Guilherme Dias, percorreu o Estado inteiro, nas
microrregiões, fazendo a discussão do Orçamento
Participativo, acompanhado pelo Sr. Deputado Edson
Vargas, Presidente da Comissão de Finanças.
Teoricamente, já está tudo pronto, porque a peça
orçamentária já está nesta Casa.

Voltamos a repetir o que dissemos hoje, pela
manhã: queremos ver se terá alguma emenda além
dos vinte e um milhões que serão destinados às
emendas individuais de cada Sr. Deputado.
Setecentos mil para cada, um multiplicado por trinta,
vinte e um milhões. Orçamento de sete bilhões, vinte
e um milhões para fazermos emendas individuais.

Então, Presidente Sr. Deputado César
Colnago, em cima do questionamento da fala da Sr.ª
Deputada Fátima Couzi, perguntamos o motivo da

discussão do orçamento, já que a Agenda de
Desenvolvimento Regional – que V. Exª nos disse
que iríamos para o interior discutir o arranjo
produtivo local, necessidades e angústias de cada
região.

A discussão do orçamento foi feita, através
da lei sugerida pela Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, pelo
Secretário de Orçamento, Sr. Guilherme Dias, nas
microrregiões, onde já foi mobilizada a Casa dos
Municípios e a Comissão de Finanças pelo Sr.
Deputado Edson Vargas.

Agora que estamos partindo para a discussão
da Agenda do Desenvolvimento Regional pela Mesa
Diretora, não vemos motivo para se discutir o
orçamento, já que a peça está toda neste Parlamento.
Nos dois anos anteriores, só nos foi dado o direito de
fazer na emenda individual, seiscentos mil para cada
um. Estamos errados, Sr.ª Deputada Sueli Vidigal?
Correto? Se cometermos algum erro, nos corrija. Para
este ano parece que a cota subiu para setecentos mil.

De antemão, lançamos um desafio,
duvidamos que haja alguma emenda além dos vinte e
um milhões na peça orçamentária, já que o Sr.
Governador tem feito esse acordo, concede-nos as
emendas individuais e pede para que aprovemos a
peça orçamentária do jeito que vem, onde S. Exª
pode executar de acordo com toda a programação das
suas secretarias.

Este é um assunto que não entendemos a
nova discussão de orçamento, já que a Agenda do
Desenvolvimento inclui deslocamento da equipe da
TV, da Comissão de Finanças e da Casa dos
Municípios.

O Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira foi
quem nos provocou a respeito deste assunto, pois
ontem, à noite, em Águia Branca, deparou-se com o
folheto da Assembléia Legislativa nas mãos de vários
vereadores que disseram: “Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira, fomos convidados pela Casa dos
Municípios e pela funcionária da Comissão de
Finanças para irmos ao Município de Colatina
discutirmos o orçamento do Estado”.

O orçamento já foi definido pela Secretário,
Sr. Guilherme Dias, em reuniões anteriores, já está na
Casa e não será mexido. Não vemos motivo para se
deslocar pessoal para fazer orçamento.

O segundo assunto que gostaríamos de nos
reportar, Sr. Presidente, achamos que inclusive
deveria fazer uma fala sobre o ato nº 1549 da mesa
Diretora, do dia 11 de outubro, onde ficou criada uma
Comissão Interna que diz:

“ATO Nº 1549

A MESA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:
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Art. 1º Fica criada uma
comissão interna para, no prazo de
30 (trinta dias) analisar e sugerir
medidas a serem aplicadas pela Casa
no período que antecede o pleito
eleitoral de 2006, visando possibilitar
aos gabinetes Parlamentares maior
qualidade, flexibilidade e eficiência
na ação legislativa, em consonância
com as disposições contidas no Ato
1262/2005, da Mesa Diretora.

Art. 2º A comissão criada
neste Ato fica composta pelos
seguintes membros:

Deputado Marcelo Santos

Subdiretor Luiz Alberto
Daros

Subprocurador Geral Julio
César Bassini Chamum”

Pelo menos aqui encontramos alguém que
tenha um contato conosco, que possa nos informar o
que está acontecendo e mais dois outros Diretores
legislativos.

Outro dia, saiu no jornal A Gazeta uma
entrevista com o único Deputado que faz parte da
Comissão, o Sr. Deputado Marcelo Santos e o título
da entrevista é o seguinte: “É, por exemplo, não me
recordo”. Onde uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
sete perguntas a ele foram dirigidas pela repórter
“Gabriela”, com resposta evasivas: “Combustíveis,
combustível, o que era mesmo? Sobre o combustível
vamos até fazer uma licitação”.

Bom, a licitação está feita desde o tempo que
fazíamos parte da Mesa Diretora, para tentar diminuir
os custos. Continua a matéria:

“Como assim? Qual a função
dessa Comissão? O que tem essa
comissão hoje, apurar se existe na
verdade, não é só isso? Além do
amparo em função das eleições de
2006. Como assim? Por quê? Porque
você às vezes tem, por exemplo...”

Respostas evasivas Sr. Presidente. E como
foi uma comissão criada para nos assessorar e nos
ajudar, gostaríamos que V. Exª fosse mais claro, já
que no outro dia rendeu uma fala, na coluna “Praça
Oito”: “Depois do tropeço, a explicação.” Não nos
convenceu.

Gostaríamos de saber se esta Comissão está
fazendo os seus estudos, em que pé estão? Porque
como questionou a repórter Andréa Lopes, na coluna
“Praça Oito” dizendo o seguinte:

“A desastrada entrevista do
deputado Marcelo Santos (PTB) -
que não disse coisa com coisa na
edição de ontem de A Gazeta –
somada ao texto enigmático do ato da
Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa, que criou uma comissão
para...”

Gostaria que o Sr. Presidente, depois nos
desse uma informação de como esta Comissão está
agindo, o que ela está produzindo, já que na pergunta
da repórter houve uma dúvida sobre a real finalidade
da Comissão. Ela questiona se esta Comissão não
estaria trazendo práticas ultrapassadas por essa
Assembléia Legislativa e que a sociedade capixaba
não aceita mais. Já que não houve muita repercussão
da entrevista e da sua explicação, gostaríamos de
deixar um questionamento, para que nos explicasse
com mais clareza a criação desta Comissão pelo ato
da Mesa Diretora.

O Sr. Edson Vargas – Sr. Deputado Paulo
Foletto, é muito simples e rápido. É apenas para
explicar que há necessidade da realização das
audiências públicas.

O SR. PAULO FOLETTO – Já foram
realizadas. As audiências Públicas já foram
realizadas pelo Secretário do Orçamento e V. Exª
estava presente.

O Sr. Edson Vargas – Deixe-nos concluir.

O SR. PAULO FOLETTO – Pela segunda
vez.

O Sr. Edson Vargas – V. Exª é um homem
educado, um homem respeitado, temos o maior
respeito a V. Exª.

O SR. PAULO FOLETTO – Tranqüilo.

O Sr. Edson Vargas – No Regimento
Interno da Casa estabelece que após a chegada do
orçamento no âmbito da Comissão, esse relatório só
pode ser votado após a realização de audiências
públicas nas microrregiões do Estado A realização
das audiências são apenas para cumprimento da
exigência legal.

O SR. PAULO FOLETTO - A nossa
estranheza, Sr. Deputado, é que ela veio acoplada à
Agenda do Desenvolvimento Regional.

O SR. PAULO FOLETTO –A minha
estranheza é que ela veio acoplada à agenda do
desenvolvimento regional. E por proposta do
Presidente era uma outra discussão que faríamos.
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O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Explicaremos ao Sr. Deputado Paulo
Foletto. Foi decidido no Colégio de Líderes que
faríamos a agenda do desenvolvimento regional
juntamente com as audiências públicas. Discutiremos
o diagnóstico regionalizado e as políticas públicas
previstas no orçamento não aprovado.

O Poder Executivo manda uma proposta do
orçamento que só tem valor após a votação.
Regimentalmente as audiências públicas têm que ser
feitas anteriormente pelo Presidente e pela Comissão
de Finanças. Nós, em debate na comissão, no Colégio
de Líderes, achamos mais racional o debate em
conjunto do que se fizéssemos um diagnóstico,
políticas públicas estabelecidas no PPA e na proposta
de orçamento de 2006 e depois o Sr. Deputado Edson
Vargas fosse fazer suas audiências públicas
novamente no interior e nas cidades. Isso foi debatido
no Colégio de Líderes.

Então, os Deputados têm que entender aquilo
que votaram no Colégio de Líderes, que é o
acoplamento, porque não faria sentido a Assembléia
Legislativa ir duas vezes ao interior debater o mesmo
tema. O Sr. Guilherme Dias, em nome do Governo,
fez um debate no interior, colheu proposições, fez sua
proposta. Projeto de lei tem que ter a sanção dos dois
Poderes. Tem que ter a iniciativa do Governo, o
aprovo e os votos dos deputados.

Pedimos aos deputados, que na sessão de
amanhã temos projetos em pauta; cinco urgência
aprovadas que entrarão na Ordem do Dia. Discutimos
muito ontem. Todo mundo falou muito ontem e hoje.
Que usemos a supressão no momento dos Oradores
Inscritos e o Artigo 23, I, G, que é falar sobre o
assunto em pauta.

Hoje, como em todas as sessões, estamos
praticando muito bem a fala sobre todos os assuntos
que os deputados quiserem falar.

Quanto à questão daquele ato da Mesa, Sr.
Deputado Paulo Foletto, a Mesa Diretora por
sugestão- não foi decisão do Colégio de Líderes
instituiu uma comissão que ficou de analisar todas as
ações e atos administrativos no que diz respeito ao
funcionamento dos gabinetes e da ação dos
deputados. Ficaram de fazer sugestões. Incluímos
também uma análise para o período eleitoral, de
como ficará o comportamento do funcionamento da
Casa. Nada mais do que isso. V.Exas. nos conhecem
e sabem como estamos conduzindo esta Casa.
Devolvo a palavra à Sra. Deputada Brice Bragato.

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

O SR. CABO ELSON - Sra. Presidenta,
peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Cabo Elson.

O SR. CABO ELSON - (Sem revisão do
orador) – Sra. Presidente e Srs. membros da
Comissão de Cidadania boa- tarde.

Sr. Deputado Robson de Souza Vaillant
queria que V.Exa. prestasse atenção a minha fala.
Preste atenção, por favor. Queria que os demais
companheiros também prestassem atenção ao que
falarei, por favor. Essa CPI do Grampo não tem a
intenção de humilhar e nem de arranhar a imagem de
pessoas, empresas ou órgãos. Não quero falar mais
sobre isso.

Quanto à questão da minha assessoria de
gabinete peço a V.Exa., gentilmente, que não toque
mais no assunto porque não tem nada a ver com a
minha vida. Sei onde errei e acertei. O Sr. Deputado
Robson Vaillant também sabe onde errei. S.Exa. sabe
onde errou e acertou.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, população que nos assiste, não falarei dos
meus acertos, pois todo mundo sabe. Falarei do meus
erros.

Um deputado que chega nesta tribuna e
compara, ainda que seja sem intenção de ofender, um
companheiro de Parlamento com “cachorro que caiu
da mudança”, realmente é de uma infelicidade sem
tamanho.

Uma observação, Sr. Deputado Robson
Vaillant e população que assiste a esta sessão, quem
falou a V.Exa. que sou troglodita está meramente
equivocado. Onde que um troglodita, negro, filho de
pais separados, de uma família de seis irmãos, pobre,
criado no morro, cabo da polícia, chega a deputado
estadual com vinte mil e noventa e três votos sem
gastar nenhum centavo? Hoje, nesta Casa, se tem
alguém que tem real possibilidade de se reeleger,
desculpem-me, esse alguém sou eu.

Sr. Deputado Robson de Souza Vaillant,
alguém que aprendi a respeitar, meu amigo pessoal
do peito, desta tribuna peço desculpas pelos meus
erros. Estou pedindo desculpas a V. Exª., aos meus
amigos de Parlamento e à população que não merece
assistir a uma cena como essa.

Sr. Deputado Robson Vaillant, que também é
pastor, tem o dom de perdoar, tem o dom da leveza,
que conhece a palavra, que tem a mansidão, que tem
a prudência, dá-me um abraço quando descer desta
tribuna como forma de desculpas. Vamos zerar esse
impasse porque não é bom para o Estado e não é bom
para a nossa amizade, que durante esses três anos foi
muito boa.

Freqüentava o gabinete do Sr. Deputado
Robson Vaillant como S. Exª. freqüentava o meu.
Não acabarei com essa amizade. Dou minhas mãos à
palmatória; esqueço os meus acertos pelos meus
erros. Errei. Como comparar um companheiro, ainda
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que sem intenção, de cachorro que caiu da mudança.
É de uma infelicidade sem tamanho.

Meu irmão, como o chamo na intimidade,
Robinho. Não posso sair desse Parlamento sem
ganhar o seu abraço

Quebrarei a ordem das coisas para V.Exa. me
dar um abraço e me perdoar. (Muito bem!)

SRA. PRESIDENTE – (BRICE
BRAGATO) – Continua em discussão o Parecer.
(Pausa)

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sra.
Presidenta, peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) - Sra. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Cidadania, assomamos a esta tribuna
apenas para fazer um acréscimo ao nosso
pronunciamento desta tarde, a nossa homenagem aos
médicos que nos atenderam e nos atendem,
principalmente ao do Dr. Sebastião Cintra da área de
otorrinolaringologia atualmente.

Em segundo lugar, parabenizamos à
Secretaria Adjunta de Cultura do Município de Vila
Velha que retoma fôlego e passa a divulgar o
calendário mensal da área cultural no Município
vizinho.

Parabenizamos o novo Secretário Adjunto de
Cultura, Sr. Alvarito Mendes

Filho, por sua atuação e em pouco tempo,
divulgando toda a agenda cultural.

Embora, o Deputado que tenha feito
indagações a nós na sessão de ontem não esteja
presente, deixaremos registrado nos Anais desta Casa
que o texto a que o Sr. Deputado Rudinho de Souza
se referiu na tarde de ontem está no processo movido
pela Procuradoria Geral da República, assinado pelo
Subprocurador Geral, Dr. José Roberto Santoro, em
18 de dezembro de 2003. E é apenas a citação dessa
ação movida pelo Ministério Público Federal junto ao
Superior Tribunal de Justiça que fizemos, nós e os
dois ex-colegas de Mesa Diretora, no pedido de
suspeição dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

Portanto, lamentavelmente o Sr. Deputado
Rudinho de Souza terá de indagar o Ministério
Público Federal sobre por que incluiu na ação penal
movida contra os Conselheiros, aquela declaração a
que se referiu na tarde de ontem. (Muito bem!)

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

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

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr.ª Presidenta e demais membros da
Comissão de Finanças, parabenizamos a todos os
médicos e médicas do Estado Espírito Santo que
cuidam da saúde de nosso povo com carinho e zelo
pelo dia de hoje.

Versaremos sobre uma coisa importante para
os capixabas que é o Banestes. O Banestes - que é
administrado por uma diretoria presidida pelo Dr.
Roberto Penedo, que já foi Reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo, homem brilhante - tem
uma previsão de lucro para este ano de setenta e três
milhões de reais. Banco esse que há pouco tempo
estava para falir, ser vendido, ser entregue e não o
foi; foi recuperado dentro do atual Governo Paulo
Hartung. Por incrível que pareça é o único banco que
ainda está em greve. Porque, em primeiro lugar, a
proposta da Fenaban que foi aceita por todos os
bancos, ela sempre é feita para priorizar os grandes
bancos e pune os pequenos como o nosso Banestes.

Segundo, na proposta da Fenaban o reajuste
de seis porcento foi aceito pelo Banestes. O Banestes
ainda ofereceu dez porcento desse lucro de setenta e
três milhões de reais, que representam sete milhões e
trezentos mil reais, para ser dividido entre os
empregados do Banestes dentro do critério de uma
parte fixa, ou seja, a metade do recurso, entre todos
os empregados, e a outra parte sendo dividida em
mais para quem ganha menos, dentro de uma divisão
justa.

A Sr.ª Brice Bragato – Fizemos um
pronunciamento bem grande sobre a greve do
Banestes, hoje, e falamos que há informações de que
o banco aceitou as cláusulas econômicas que os
bancários colocaram e que são as mesmas da
Fenaban.

Haverá uma assembléia hoje e temos a
impressão de que a negociação está caminhando de
forma muito avançada.

O SR. SÉRGIO BORGES – Aguardaremos,
porque isso é muito justo, principalmente para os
clientes do Banestes e para o povo capixaba.

Mas esse banco que está aceitando as
cláusulas da Fenaban cuida bem do seu empregado.
Achamos que a população do Estado do Espírito
Santo, assim como os clientes do Banestes sabem que
o Banco paga tíquete-alimentação, auxilio de cesta-
alimentação, auxílio-creche, reembolso-creche para
babá; que o empregado do Banestes tem o cheque
especial com desconto da maior taxa, de cinqüenta
por cento. Enquanto pagamos nove, dez por cento de
juros, eles pagam a metade. E tem mais: o Banestes
paga no mês de abril o décimo-terceiro salário, a
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antecipação que a lei manda pagar em junho; paga o
adiantamento de férias e desconta em seis parcelas
sem juros e paga os salários no dia vinte de cada mês.
Não há razão para essa greve continuar. Vamos abrir
as portas do Banestes, que é o banco do capixaba e
que fala a nossa língua, conhecemos todos que nele
trabalham, para que no ano que vem não tenha só
setenta e três milhões de lucro, pois com certeza
dobrará esse lucro.

A Sra. Deputada Sueli Vidigal falou sobre o
orçamento participativo. Dizemos que o Orçamento
do Governo é também participativo. O Secretário
Guilherme Dias fez nove reuniões nas regiões do
estado com todas as lideranças. Os convites foram
feitos pela imprensa; o Orçamento está na internet.
Todas as lideranças, deputados, vereadores foram
convidados. Houve um cuidado do Governo, na
pessoa do Secretário Sr. Guilherme Dias, que
comanda a Secretaria de Estado de Planejamento, de
fazer um Orçamento ouvindo a população e nós,
Deputados, continuaremos fazendo isso através das
reuniões que estão programadas. (Muito bem!)

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

A SRA. LUZIA TOLEDO – Sr.ª Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) - Concedo a palavra à Sr.ª
Deputada Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, assomamos a esta tribuna apenas para dar
parabéns a V.Ex.ª., Sra. Deputada Sueli Vidigal. Não
discutiremos nenhum outro assunto. Achamos que
todos os trinta Parlamentares têm o mesmo problema:
pedidos de emprego, de estágio, enfim, uma das
drogas que assolam o País, a pior no nosso modo de
ver, é o desemprego.

Quando V.Ex.ª propõe um projeto de lei que
fala da cota de trinta por cento das vagas para alunos
regularmente matriculados em estabelecimentos da
rede pública, dá dignidade aos nossos alunos da rede
pública. Votaremos favorável a essa matéria com
muita alegria, porque os nossos jovens precisam ser
lembrados.

Assim como lutamos pela terceira idade, que
hoje é a melhor idade, pois quando a rede de
supermercados emprega pessoas na melhor idade,
elas melhorar sua condição de vida, principalmente a
sua auto-estima.

Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, V.Ex.ª vem
exatamente, no bojo do projeto de sua autoria, dar
dignidade aos jovens pobres da rede municipal que
precisam verdadeiramente de uma oportunidade.

A Sr.ª Sueli Vidigal - Sr.ª Deputada Luzia
Toledo, na verdade nos pronunciaremos sobre esse
projeto em hora oportuna.

Apenas gostaríamos de registrar,
repercutindo a fala do Sr. Deputado Sergio Borges,
sobre o orçamento participativo.
Tambémparabenizamos o Sr. Secretário Guilherme
Dias, pessoa que respeitamos muito.

Mas o que falamos e firmamos não é só por
nossa pessoa, na verdade são os Deputados desta
Casa que entendem que o orçamento participativo
ainda não está efetivamente implantado. Porque se
abriu uma discussão com as comunidades,
verdadeiramente estiveram em todas as nove micro
regiões, mas que no nosso projeto são doze micro
regiões, é maior, pois abrange todo o Estado do
Espírito Santo. Apesar deste rápido registro, faremo-
lo novamente em momento oportuno.

Agradecemos a V.Exa. pelo aparte.

A SRA. LUZIA TOLEDO – Parabenizamos
também o Sr. Deputado Sérgio Borges, porque a
sociedade precisa saber como se discutiu esse
orçamento participativo. Em nossa avaliação foi um
avanço muito grande irmos cada um para a sua micro
região, para discutirmos o orçamento com toda a
sociedade organizada. Este foi um momento
democrático.

Novamente parabenizamos o Sr. Deputado
Sérgio Borges pelo pronunciamento, mas,
principalmente ao Secretário Guilherme Dias. (Muito
bem!)

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) – Devolvo a palavra à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Findo o tempo da presente sessão,
convoco os Srs. Deputados para a próxima, Solene,
às 19h, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
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CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA
SEGUNDA SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2005.

ÀS DEZENOVE HORAS, O SR.
DEPUTADO CÉSAR COLNAGO OCUPA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão e informo aos Srs. Deputados
e demais presentes que esta sessão é solene, em
comemoração ao Dia do Médico, conforme
requerimento de nossa autoria e da Sra. Deputada
Janete de Sá , aprovado em Plenário.

Convido a Sra. Deputada Janete de Sá a
proceder à leitura de um versículo da Bíblia.

(A Srª. Deputada Janete de Sá lê
Marcos 1:17)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Dispensarei a leitura da Ata da sessão
anterior.

Informamos aos Srs. Deputados presentes Srª
Sueli Vidigal e Robson Vaillant, e demais presentes
que esta sessão é solene, em comemoração ao Dia do
Médico, conforme requerimento aprovado em
Plenário, de autoria dos Deputados César Colnago e
Janete de Sá.

Convido para compor a Mesa o Presidente do
Sindicato dos Médicos, Dr. Fernando Antônio
Chiabai de Freitas; o representante do Conselho
Federal de Medicina e sub-Corregedor do Conselho
Federal de Medicina do Espírito Santo, Dr.Ricardo
José Baptista; representando os médicos na área
pública e política, o nosso Prefeito de Alfredo
Chaves, Dr. Fernando Videira Lafayette; o Presidente
do Sindicato dos Ferroviários, Sr. João Batista
Cavaglieri.

Convido a todos para de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de
Joaquim Osório Duque Estrada e música de
Francisco Manuel da Silva e em seguida ouviremos o
Hino Oficial do Espírito Santo.

(É executado o Hino Nacional)

(É executado o Hino Oficial do
Espírito Santo)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Concedo a palavra ao Presidente do
Sindicato dos Médicos, Dr. Ferando Antônio Chiabai
de Freitas.

O DR. FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI
DE FREITAS – (Sem revisão do orador) – Boa -
noite a todos, cumprimento o nosso Presidente Sr.
Deputado César Colnago, Srªs Deputadas Sueli
Vidigal e Janete de Sá, Sr. Deputado Robson
Vaillant, Dr. Ricardo Baptista, nosso colega

Fernando Lafayette e nosso colega do Sindicato dos
Metalúrgicos Sr. João Batista Cavaglieri.

Queridos irmãos, estamos, hoje, nesta Casa
de Leis, e parabenizamos aos Srs. Deputados César
Colnago e Janete de Sá, proponentes desta justa
homenagem aos nossos colegas que honram e
dignificam o trabalho da categoria médica no Estado
do Espírito Santo.

Hoje é o Dia do Médico. Mas hoje está difícil
para o médico comemorar alguma coisa. Não é um
momento de críticas, mas apenas um momento de
reflexão pelo trabalho do médico, e por não termos o
reconhecimento e a valorização que a categoria
merece por seu trabalho, haja vista as péssimas
condições de trabalho, os baixos salários e todas as
dificuldades que viemos enfrentando nos últimos
anos. Mas isso também não nos deve desanimar.
Muito pelo contrário, essa homenagem de hoje
representa o reconhecimento popular que esta Casa
de Leis, que os Deputados eleitos pelo povo vêm
prestar homenagem, como sinal de reconhecimento e
de valorização do nosso trabalho.

Recentemente, houve uma pesquisa da
Empresa Futura e do Ibope, onde classificou a
profissão do médico em quarto lugar no quesito
credibilidade, com oitenta por cento do
reconhecimento da sociedade capixaba. Uma
pesquisa do SUS também deu nota quase oito.

Este reconhecimento da sociedade é que nos
dá força e estímulo para continuarmos a nossa luta,
buscando junto às autoridades, a melhoria na área da
saúde. Ou seja, podem também colaborar, junto aos
governos Federal, Estadual ou Municipal, para
proporcionarem uma saúde de qualidade ao povo do
Estado do Espírito Santo.

Haja vista, temos acompanhado pela mídia o
desenvolvimento do nosso Estado, o crescimento da
arrecadação. Mas infelizmente, não estamos sentindo
isso na pele. Não estamos vendo as melhorias que
podem ser levadas para proporcionarem uma saúde
com qualidade. Com certeza, desejamos e
trabalhamos para proporcionar melhores dias para a
população, que sofre hoje principalmente nos
hospitais públicos e estaduais. No Hospital São
Lucas, verificamos uma questão desumana e isso dói
muito em todos nós médicos, que convivemos no dia
a dia nesses hospitais.

Aproveitamos este dia para parabenizar todos
os homenageados. Todos os médicos do Estado do
Espírito Santo sentem-se orgulhosos por esta
homenagem. Desejamos que Deus ilumine os nossos
companheiros em seus trabalhos. Porque em
Eclesiástico 38 vemos o seguinte: “O Médico é
criação de Deus e Jesus usa o médico para minorar o
sofrimento e curar as pessoas.”

Somos um instrumento de Deus, com uma
missão e vocação de ser médico. Infelizmente, com o
avanço tecnológico e científico, às vezes o
profissional vai deixando isso de lado. Temos que
estar sempre buscando a Deus, para que Ele possa
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nos orientar em nossa conduta e a cada dia
prestarmos um bom atendimento, principalmente
àquelas pessoas mais carentes.

Temos um plano de vital importância para o
País, que é o Sus: atender mais de cento e quarenta
milhões de pessoas. Não adianta o Estado do Espírito
Santo estar sentado em cima de não sei quantos
milhões de barris de petróleo, de milhões de metros
cúbitos de gás e a população de mais de um hospital,
de duzentos e cinqüenta leitos, estarem deitados nos
corredores, nas macas, nos chãos dos hospitais. Isso
não é justo.

Que Deus possa iluminar a todos os médicos
neste dia. Hoje é o Dia do Médico, é o dia também de
São Lucas, que foi um médico que perseverou e
dedicou-se muito ao tratamento dos carentes.
Obviamente, vivemos no mundo material e
precisamos da matéria também para cobrir os nossos
custos.

Hoje, um médico público não tem condições
de manter um curso de medicina para seu filho faça.
Não tem condições, com o salário que ele recebe, de
comprar livros e manter esse filho. Enfim, para que
seja um orgulho para a família: ter um médico na
família. Mas com fé, honrando o seu trabalho,
seguindo o juramento de Sócrates. Está dito na
Bíblia: “Você poderá não ter muito, mas nada faltará
a este profissional, porque Deus vê o que fazemos
pelas pessoas carentes e necessitados. Quem ajuda
aquele que precisa naquele momento, Deus com
certeza saberá recompensar.”

Que Deus derrame bênçãos em todos os
homenageados, em todos os médicos neste dia e
também em nossas autoridades, para que sintam e
vejam a luta do profissional médico, buscando as
melhores condições para tratar essa população. Muito
obrigado. Uma boa-noite. E que Deus ilumine a
todos. (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) - Concedo a palavra ao Sr. João Baptista
Cavaglieri, Presidente do Sindicato dos Ferroviários.

O SR. JOÃO BAPTISTA CAVAGLIERI
– (Sem revisão do orador) – Boa-noite aos
companheiros, às companheiras e à Mesa.

Estou em sintonia com o companheiro do
Presidente do Sindicato dos Médicos. Queria dizer
que a profissão do médico, colega de sindicato e
companheiro, realmente não tem recebido a atenção
devida. Tanto no que diz respeito a estarem
dinamizando mais, a estarem equipando melhor os
hospitais e construindo mais. Oxalá, tendo em vista
que o setor público não tem investido muito na
construção de hospitais, onde vidas são cuidadas lá
dentro.

Não sou Parlamentar, mas se começássemos
a pensar na redução da tributação dos hospitais, que
estão disponíveis aí para a população, seria uma
forma de baratear o custo. Fico observando que a
população cresce, mas as unidades onde deveriam

estar sendo ampliadas, proporcionalmente, não são.
Mas, o profissional médico, não tenho dúvida de que
é uma inspiração de Deus. Porque, não é fácil estar
convivendo com uma situação todo dia, entre a vida e
a morte e ainda poder sorrir para o mundo.

Queria fazer uma homenagem a todos os
médicos, através da pessoa do Dr. José Carone
Júnior. Por uma experiência que tive, durante seis
anos, quando monitorou e cuidou da minha mãe. Vi
no Dr. José Carone Júnior uma dedicação diuturna.
Quantas vezes ligava para ele e sempre estava pronto
a me atender. Conseguiu prolongar a vida da minha
mãe por seis anos. Eu queria agradecer,
pessoalmente, de público, o Dr. José Carone Júnior,
mais uma vez.

Desejo homenagear a todos os médicos,
porque é uma categoria que merece respeito. Lutem,
lutem em seu sindicato, porque realmente ser médico
é muito mais do que ter uma profissão. É ter alguma
coisa, algum dom, alguma coisa que vem de algum
lugar e que acredito que é de Deus. Não é fácil lidar
com uma situação todos os dias. Observamos quando
estamos no hospital com um parente, a nossa torcida
para que o médico acerte. Ver o empenho do médico
é muito gratificante.

A sociedade merece que esses profissionais
sejam vistos, que tenham uma atenção bem mais do
que têm do Estado e dos setores que devem dispensar
essa atenção.

Parabéns profissionais da medicina! Parabéns
médicos, porque realmente no dia a dia promovem
muitas alegrias às famílias capixabas e brasileiras!

Sinto-me muito honrado por ser capixaba.
Porque, a medicina do Espírito Santo, os
profissionais que aqui se encontram não deixam a
desejar em nada dos profissionais do restante do País.
Estamos de parabéns com os médicos que o nosso
Estado possui. (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) - Concedo a palavra ao Sub- Corregedor
do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo
e Conselheiro do Conselho Federal de Medicina, Dr.
Ricardo José Baptista.

O DR. RICARDO JOSÉ BAPTISTA –
(Sem revisão do orador) – Boa-noite a todos.
Gostaríamos de cumprimentar o nosso Presidente e
médico, Sr. Deputado César Colnago; a Srª.
Deputada Janete de Sá, Enfermeira e também da área
da saúde. Em nome dos dois cumprimentamos a
todos os demais componentes da Mesa.

Meus colegas, Senhoras e Senhores, o Dia do
Médico parece que é um dia em que os médicos
trabalham mais. Porque, além de exercerem a sua
profissão como médico, também têm que cumprir
com as suas obrigações sociais, como hoje estamos
fazendo. E ficamos feliz ao vermos neste Plenário
pessoas que respeitamos muito.e que farei questão de
citar pelo menos duas delas. Uma delas, é meu irmão,
amigo, Marcos Daniel. Olhando para você, Marcos,
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sei por que fiz medicina; olhando para você Schariff,
meu professor tanto quanto o Marcos, entendo cada
vez porque sou médico e continuo querendo ser. São
dois espelhos em que a gente pode ver, acreditar e
saber que a medicina tem uma razão de ser. Tenho o
prazer também, muito grande de ver presente o meu
colega de turma, Nelson de Souza Lima Filho, que
não direi o apelido, lógico. Eu era o setecentos e
vinte e seis na faculdade; ele era o setecentos e vinte
e sete. Pessoa que me ajudou muito na faculdade, e
eu reconheço isso. Então, por essas pessoas é que
entendo e sei porque que continuo sendo médico.

Lembro do meu velho pai, que foi advogado
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, e que nem
teve tanta oportunidade quanto ele pode me
proporcionar. Inclusive, queria que eu fizesse direito.
E eu fiz direito fazendo medicina, porque procuro
fazer a medicina direito.

Sendo assim, gostaria de cada vez mais
valorizar a classe médica e dizer que não consigo
entender como têm pessoas que acham que o médico
não merece ter o respeito que tem; não merece ter a
credibilidade e a valorização que tem. Quando todos
sabemos que em todo ano de política um dos tripés é
a saúde. No ano que vem, sei que saúde será
prioridade, assim como educação e segurança.
Vamos ter eleição.

Fico triste ao mesmo tempo de quando a
gente tem que lutar por coisas que sabemos ser
importantes para a categoria médica. No entanto, não
somos tão respeitados e tão considerados. Claro que
gostaria de ter o plano de cargos e salários que têm a
justiça. Por que não? Afinal de contas salvamos
vidas. Guiados por Deus, salvamos vidas. Por isso,
gostaríamos de ser valorizados. De vermos o projetos
de lei que regulamenta a profissão do medico
aprovado; de ver um critério para a abertura de novas
escolas médicas; de ver o salário do médico ser
reconhecido e valorizado, sem precisar que entre em
greve e sem precisar que um juiz dê uma liminar para
não podermos exercer o nosso direito legítimo de
greve.

Nunca vi, na greve, alguém atender trinta por
cento da saúde; da urgência. Não existe de cada dez
atender três. De cada dez vamos atender doze,
quinze, dezesseis. Mas, continuamos lutando.

Estamos aqui mais uma vez homenageando
os médicos, que merecem esta comenda, esta
homenagem. Vou repetir uma coisa que já disse
outras vezes e tenho o maior prazer e orgulho de
dizer: se eu tivesse que escolher, escolheria
novamente ser médico. (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Neste momento, o Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e
proponente desta sessão, Deputado César Colnago,
fará uso da palavra.

O SR. CÉSAR COLNAGO - (Sem revisão
do orador) – Boa- noite a todos e a todas nesta
sessão.

Após a minha fala passarei a Presidência a
Sr.ª Deputada Janete de Sá. Coincidentemente
marcamos esta sessão e também, hoje, temos um
debate na TV Vitória/Record e tenho que estar no
estúdio às 20h20min, para começar às 20h30min. Foi
uma coisa marcada entre a TV local e a rede
nacional, então, pegou-me de surpresa.

Aproveito este momento para cumprimentar
todos os presentes nesta sessão. Parabenizo a Sr.ª
Deputada Janete de Sá, enfermeira, pela iniciativa de
homenagear um componente importante da equipe da
saúde, que é o médico; cumprimentar a Sr.ª Deputada
Sueli Vidigal; o Sr. Deputado Robson Vaillant; aos
representantes da categoria, os Sr.s Fernando Antônio
Chiabai de Freitas e Ricardo José Baptista; ao
Prefeito que também será homenageado, Fernando
Videira Lafayette.

Queremos dizer que o dia 18 é um dia muito
importante porque o médico na sua labuta, na sua
correria, na sua dedicação, evidentemente quem
escolhe essa profissão tem que ter muita identidade
porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua.

O Sr. João Batista Cavaglieri que não é
médico mas falou como representante dos
ferroviários bem disse, muitas vezes, em dias muitos
tensos, muito preocupado, os médicos têm de atender
bem, estar sorrindo, estabelecer uma relação
médico/paciente porque a cura começa exatamente
por esse estabelecimento de transferência de
relacionamento.

Esta Casa não poderia deixar de homenagear
todos os médicos do Estado do Espírito Santo e
aqueles que serão homenageados. Estão presentes
vários professores, colegas, contemporâneos de
faculdade. A Assembléia Legislativa tem um prazer
imenso em recebê-los. Sabemos da dedicação de
todos, do empenho, da competência, do estudo
permanente que o médico deve ter. Não é uma
profissão que se estuda, se forma e acabou. Na
verdade, estuda-se durante toda a profissão, lendo,
aprendendo o serviço, qualificando-se e
requalificando-se no dia-a-dia.

Em nome dos médicos desta Casa, Srs.
Deputados Paulo Foletto, Luiz Carlos Moreira,
dizemos da grande satisfação de homenagearmos
toda a nossa categoria. Categoria essa que faz um
belíssimo trabalho mas que também precisa ser mais
valorizada e reconhecida.

Sabemos que o Estado do Espírito Santo,
talvez na última década, passou por momentos muito
difíceis, uma desorganização do setor público e nos
seus serviços ofertados levou, praticamente ao caos,
ao desmantelamento de alguns serviços
extremamente necessários, prementes como a área da
saúde.

Temos muita fé, muita confiança nas ações
que se iniciam mas o muito que se tem a fazer é que
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o Governo do Estado, através da sua secretaria,
recuperará o tempo perdido, buscará resgatar essa
dívida social imensa que os Estados brasileiro, as
unidades federadas têm com a sociedade.

Com certeza, com essa dívida, com essa
situação de muito dever à sociedade, o médico está
nesse meio, portanto, ele sofre.

Quando me dirijo ao Hospital São Lucas,
muito mais na condição de deputado, de homem
público, converso com os colegas, não só os médicos,
mas os enfermeiros. Que vida! Que dificuldade!

Lembramos do último episódio, com o nosso
colega, o Dr. Saleme, com um paciente que chegara
de um hospital da rede privada, após ter passado
horas e horas, com suspeita de meningite e, no setor
público, queriam solução para o caso no primeiro
minuto, como se o médico fosse um Deus e não o é, é
um profissional.

Houve, naquele momento, um conflito que se
estabeleceu naquele ambiente que nos lembra muito
um hospital de acampamento, um hospital que parece
que estamos em guerra, até porque, numa sociedade
com nível de violência e desentendimento, na
verdade, esses hospitais, principalmente hospital de
traumas, de urgência e emergência, vivem uma
situação no limiar da possibilidade de um tratamento
adequado, humano e necessário.

É por isso, que todos aqueles que trabalham
nesse hospitais, nas nossas faculdades, formando os
profissionais - vemos o Dr. Schariff Moysés e
também professor da nossa época, Dr. Marcos Daniel
- não é fácil esse enfrentamento, a capacitação desses
médicos mas acreditamos que – nós, que temos muita
fé, muita esperança no futuro e na possibilidade dos
homens realizarem - vamos transformar e mudar essa
realidade.

Se foram os homens que assim constituíram,
João Alípio, que não dão a atenção necessária a nossa
sociedade, principalmente àqueles que dependem do
serviço público, que não têm alternativas de um
convênio, que, às vezes, não têm recursos para pagar
do próprio bolso e dependem, fundamentalmente, de
uma Santa Casa, de um Hospital das Clínicas, dos
hospitais públicos estaduais, seja da Grande Vitória
ou do Interior.

Por isso, por sabermos da difícil realidade
que a população brasileira vive, também temos muita
esperança de que a renovação e a possibilidade do
avanço de criar uma nova cultura e novos hábitos, no
sentido de estruturarmos um Estado provedor de
serviços com qualidade, um Estado forte, não grande,
mas forte o suficiente para dar atenção fundamental
às políticas públicas universais e à saúde, com
certeza uma política primordial e fundamental.

Parabenizamos todos os médicos que serão
homenageados. Deixamos um grande abraço nesta
data, dia 18, Dia do Médico. É com grande satisfação
que a Assembléia Legislativa os recebe nesta noite
juntamente com seus familiares, para lembrarmos

dessa profissão tão antiga, importante para a
humanidade e que salva muitas vidas no dia-a-dia.

Parabéns a todos os colegas, a todos os
médicos e a todos que contribuem para o
engrandecimento de uma sociedade com justiça,
trabalho, dedicação e fé de que fazemos aquilo que é
possível como profissionais e queremos fazer muito
mais. Para isso precisamos da união de todos, de
todas as forças, dos Poderes Públicos, principalmente
do Executivo e do Legislativo, no sentido de, como o
Dr. Ricardo José Baptista falou, não ficarmos
somente nos discursos. Na verdade, precisamos da
prática pública no sentido de resgatar a política
enquanto um instrumento de construção do bem
coletivo e estruturar esse serviço tão essencial para a
nossa população.

Muito obrigado e boa-noite.
Passo a Presidência à Sr.ª Deputada Janete de

Sá, que dará prosseguimento a esta solenidade. Peço
desculpas, pois tenho que me retirar para me dirigir a
um programa que será ao vivo.

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Passo a palavra ao cerimonialista.

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Concedemos a palavra ao Sr. Deputado
Robson Vaillant.

O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite à Sr.ª Presidenta,
com quem iniciamos os nossos cumprimentos; ao
Deputado licenciado e hoje Secretário de Saúde do
Estado, Sr. Anselmo Tose; ao Dr. Fernando Videira
Lafayette, que é meu amigo e Prefeito de Alfredo
Chaves; ao Dr. Ricardo José Baptista, Subcorregedor
do Conselho Regional de Medicina, que está
representando o Conselho Federal de Medicina; a
nossa amiga, Sr.ª Deputada Sueli Vidigal; o Dr.
Fernando Antônio Chiabai de Freitas, Presidente do
Sindicato dos Médicos e Dr. João Baptista
Cavaglieri, Presidente do Sindicato dos Ferroviários.

Agora, dirigindo-nos a todos os presentes,
cumprimentamos um dos nossos homenageados, Dr.
Marcos Daniel Santos, que sabíamos do seu trabalho,
não o conhecíamos, mas tivemos o prazer de
conhecê-lo pessoalmente; e o Dr. Wilson Nogueira
Bastos, que infelizmente não pode estar nesta Sessão
Solene por se encontrar num leito de hospital, mas
cumprimentamos a sua família, a esposa, Sr.ª Célia
Bonn Nogueira Bastos e seu filho, Sr. Eduardo Bonn
Nogueira Bastos.

Muito nos orgulhamos de ocupar a esta
tribuna e discursar homenageando os que
chamaremos de profissionais por vocação. Porque
achamos que depende muito do coração de muitos,
da questão do amor, pois sabemos o que é ser um
médico, pois ficamos internados em um hospital
duzentos e oito dias sendo acompanhado por
profissionais como vocês, que cuidavam de nós de
manhã, de tarde e de noite. Sabemos da sua
importância. Talvez só uma pessoa que passa por
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uma situação como essa dá valor a uma categoria tão
importante como essa. E acrescentamos ainda outras
profissões muito importantes como na área da
Segurança, os nossos policiais, bem como os
professores que também são esquecidos. Mas, hoje,
como é o Dia do Médico, a eles dirigiremos o nosso
discurso.

Farei aqui uma comparação: Hoje, fui cortar
o cabelo e o único risco que teve o profissional foi o
de errar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas,
sou quase careca, e ele não teria muito trabalho,
passaria a máquina e concertaria. Esse foi o único
risco que ele teve, e paguei vinte e cinco reais. E um
profissional como o Anestesista, que sai da sua casa,
às vezes num domingo, vai ao hospital pra anestesiar
um paciente para ganhar quinze reais, dezessete reais.

Fui ao aeroporto e mandei engraxar o meu
sapato. O único risco do engraxate foi o de sujar um
pouquinho a barra da minha calça, que é só colocar
na máquina de lavar, e paguei dez reais. Um
profissional da área da Saúde atende a um paciente
por três reais e quarenta centavos pelo SUS. Isso não
é reconhecimento de uma profissão tão importante
como esta. Estou citando exemplos como esses,
justamente para que seja visto que há um disparate
muito grande em nosso País. Isso não é um problema
só do nosso Estado, mas é um problema do nosso
País, é um problema de políticas públicas sim, é um
problema de atenção de nós, autoridades, deputados,
e dos Governos Estadual e Federal. Se não nos
conscientizarmos dessa situação, não saberemos
como será o nosso País daqui a cinqüenta, sessenta,
setenta anos.

Por isso, não posso dizer que isso é uma
profissão; tenho de dizer que é uma vocação. E muito
mais eu afirmo: Dr. Francisco, quando cheguei ao
Rio de Janeiro para visitar alguns parentes, lembro
que fui visitar a escola onde estudei há muitos anos o
primário, - isso é somente para citar sobre as
profissões mais importantes, o tripé da sociedade que
são Segurança, Saúde e Educação – e encontrei a
mesma professora dando aula no mesmo colégio,
pegando o mesmo ônibus, indo para a sua casa,
morava no mesmo local, não houve uma progressão
de vida. A única diferença é que ela era uma jovem
bonita e estava ali uma senhora, já acabada pelo
desgaste que teve com aqueles alunos, dando-lhes
aula, mas não reconhecida pelo Estado e nem pelo
seu País.

Esse discurso é em homenagem a todos os
presentes e também àqueles que não estão presentes
porque não tiveram o conhecimento desta Sessão
Solene, mas que Deus possa fazer chegar até o
coração de todos esses profissionais o consolo e o
amor por essa vocação de que todos nós, seres
humanos, precisamos. Deus abençoe a todos. (Muito
bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – ( ADILSON
PAIXÃO) - Concedemos a palavra a Srª Deputada
Sueli Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL - Saúdo a todos
os presentes, a todos os médicos e profissionais da
Saúde, os quais serão homenageados nesta noite.
Cumprimento os componentes da Mesa, Dr.
Fernando Vieira Lafayette, Prefeito de Alfredo
Chaves; Dr. Ricardo José Baptista, representando o
CRM; o meu colega de Parlamento, Sr. Deputado
Robson Vaillant; o Secretário de Estado da Saúde,
Dr. Anselmo Tose; o Dr. João Baptista; o Dr.
Fernando Chiabai de Freitas, Presidente do Sindicato
dos Médicos; a nossa companheira Janete de Sá,
Deputada Estadual proponente desta Sessão Solene.

Dizemos que estamos presente, nesta
oportunidade, não para prestigiar a esta solenidade,
mas para sermos prestigiada por estarmos presente a
uma solenidade com a representatividade tão grande
feito essa. Agradecemos a nobre Parlamentar, Sra.
Deputada Janete de Sá, por ter feito a proposta desta
Sessão Solene juntamente com o Presidente desta
Casa, Sr. Deputado César Colnago.

Saudando o Sr. Deputado César Colnago
saudamos os outros profissionais médicos, como os
Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira, Paulo Foletto e
o ex-Deputado, hoje Secretário de estado da Saúde,
Sr. Anselmo Tose, e temos de lembrar que o Sr.
Anselmo Tose é médico.

Estamos muito feliz, porque além de
compormos a Mesa como Deputada, estamos na
condição de receber homenagem em nome do ex-
Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, médico, pai de
nosso filho. Estamos muito feliz porque na verdade
comparamos a medicina como um sacerdócio. Assim
como nós, mulheres, que tivemos o privilégio dado
por Deus de gerar uma vida, assim são os
profissionais médicos, que de igual modo, através da
dedicação e da vocação, também têm a
responsabilidade de tratar, curar e salvar vidas.
Estamos muito feliz e emocionada.

Ouvimos atentamente quando o Dr. Fernando
Antônio Chiabai de Freitas falou que ele gostaria que
seu filho, ou a maioria dos filhos de médicos seguisse
esta profissão. Nosso filho também optou pela
carreira, pela vocação, por fazer medicina. Ele passou
no vestibular com dezessete anos e em agosto último
ele completou dezoito anos.

Dizemos para o Dr. Fernando Antônio
Chiabai de Freitas e para todos os médicos presentes
que nosso filho não é diferente dos filhos de outras
mães. Nosso filho não é mais inteligente do que o
filho de um barbeiro, de um sapateiro ou dos filhos
de outros profissionais. Ele teve oportunidade.
Oportunidade que os filhos de muitas mulheres não
tiveram. Tivemos a chance de poder pagar um estudo
de qualidade para ele. Foi por isso que conseguiu
ingressar no curso de Medicina.

Queremos fazer justiça, porque nesta Casa
temos que estar sintonizados com a população e estar
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atendendo seus anseios. Portanto, nesta solenidade
dizemos da importância de estarmos aliançados.
Ouvimos atentamente a fala das pessoas que nos
antecederam para que pudéssemos, nós, a Sra.
Deputada Janete de Sá, o Sr. Deputado Robson
Vaillant, demais Parlamentares e principalmente os
Deputados médicos, juntos, fazer realmente valer,
fazer justamente projetos que possam contribuir com
os profissionais da Saúde.

Gostaríamos de, nesta oportunidade, Dr.
Fernando Antônio Chiabai de Freitas, colocarmo-nos
à disposição. Achamos que é por aí. Esse não é o
momento para falarmos como Parlamentar, estamos
aqui mais como recebendo homenagem. Mas,
gostaria que realmente tanto a Saúde, a Educação,
quanto a Segurança Pública são os pilares de
sustentação para que a gente possa, efetivamente,
pregar a justiça social e a igualdade para todos.

Parabenizo todos os médicos e médicas, não
só os que serão homenageados nesta noite, mas os
médicos e médicas do Estado do Espírito Santo,
quiçá do Brasil afora. E que sejam verdadeiramente
reconhecidos. Muito obrigada! (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Concedo a palavra ao Secretário de
Estado de Saúde e Deputado licenciado, Dr. Anselmo
Tose.

O SR. ANSELMO TOSE – (Sem revisão
do orador) – Boa-noite a todos os presentes; à Sra.
Deputada Janete de Sá, proponente desta Sessão
Solene, com quem ano passado fizemos parceria
juntamente com o Sr. Deputado Paulo Foletto e o
Presidente desta Casa, Sr. César Colnago; ao Sr.
Deputado Robson Vaillant; à Sra. Deputada Sueli
Vidigal; ao Dr. Fernando Antônio Chiabai de Freitas;
ao Dr. Ricardo José Baptista; ao Prefeito de Alfredo
Chaves, Sr. Fernando Videira Lafayette, também
médico; enfim, a todos os amigos, colegas médicos,
alguns professores e colegas de Residência.

É uma satisfação, como médico, estarmos
comemorando o dia de hoje. Tem pessoas que
gostam, na data de comemoração, lembrar dos
problemas que temos. Todos temos problemas, a
sociedade humana tem, o País tem. Aliás, vivemos
uma grave crise política, mas não só política, tem
alguma coisa de crise de valores que comprometem
muito esse nosso caminho, que alguns dizem que
junto com a China, a Rússia e a Índia somos o
quarteto de sucesso. Mas vamos seguindo os
atropelos com alguns desencontros que não
entendemos muito bem, mas seguramente andando
para frente e acertando o passo.

Falar em médico é falar em saúde pública. E
aqui temos bons exemplos de muitos profissionais
que trabalham na saúde pública e alguns deles que
recentemente utilizaram da saúde pública com
sucesso. Temos dois à Mesa, quais sejam, o Sr.
Deputado Robson Vaillant e o Prefeito de Alfredo
Chaves, Sr. Fernando Videira Lafayette. O Sr.

Deputado Robson Vaillant esteve no Hospital São
Lucas há poucos meses passando por uma cirurgia,
não é Deputado? Mesmo com aquele aperto do
hospital V. Exa. foi bem atendido e teve o seu
problema resolvido. S. Exa. fez questão de elogiar...

O Sr. Robson Vaillant – Sr. Secretário
Anselmo Tose, quando retornei à Mesa foi que me
lembrei desse momento e não pude retornar para
menciona-lo.

O SR. ANSELMO TOSE – Sr. Deputado
Robson Vaillant, tratei de lembrar o momento,
porque tenho certeza que V. Exa. não se esqueceu e
nem se esquecerá jamais do atendimento que lá
recebeu. Da mesma forma o Prefeito de Alfredo
Chaves, que foi atendido e seu problema resolvido
pelo Sistema Único de Saúde, Dr. Schariff Moisés,
com a colocação de dois Stents coronarianos,
recentemente, está ai firme, forte, e fazendo uma boa
administração na cidade serrana de Alfredo Chaves.
Quem não a conhece vá e conheça Cachoeira Alta,
que é uma das rampas de vôo livre mais importantes
do País e que recebe gente do mundo todo. Tive
oportunidade de conhece-la e descer voando; o
instrutor disse que não poderia descer de outra forma,
então descemos em um vôo duplo de cinqüenta
minutos, foi a primeira vez e fiquei emocionado. Foi
fantástico!

A nossa tarefa como Deputado licenciado e
agora como Secretário de Saúde há nove meses e
quinze dias, hoje, no “Dia do Médico”, cumprindo
uma missão muito difícil. O que fizeram com as
políticas públicas com o nosso Estado notadamente
nas áreas da saúde, da segurança pública, da
educação, não será com pouco tempo que
resolveremos. É muito problema, mas vamos
resolvendo devagar.

Hoje tivemos um grande e importante dia.
Reunimo-nos em Palácio num grande fórum que
contou com a presença do Exmº. Sr. Governador do
Estado, do Governo Federal e de mais seis prefeitos
da Região Metropolitana que aderiram ao Projeto
Samu. Estávamos todos lá para darmos a arrancada
final para implantarmos pela primeira vez no Espírito
Santo um projeto que organize o atendimento pré-
hospitalar com o que tem de melhor no mundo. Com
isso passamos a estruturar e organizar a retaguarda de
atendimento à urgência e emergência, o que não é
fácil.

Estamos com nossos hospitais estrangulados,
com muita gente deitada no chão. São cidadãos que
precisam de atendimento. Temos em torno de cento e
quarenta a duzentos e quarenta pessoas deitadas nos
corredores de nossos hospitais, e seriam muito mais
se não fossem os praticamente duzentos e setenta
leitos hospitalares viabilizados de janeiro de 2003
para cá.

Estamos trabalhando a fim de que daqui a
quarenta dias consigamos colocar esse projeto de pé.
Envolveremos, de início, duzentos e cinqüenta
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profissionais muito bem treinados; dezoitos veículos
com central de regulação, com call center, telefone
192, com regulação médica gravada. Estruturaremos
alguma coisa, mas o projeto em si mostrará muito do
que precisaremos fazer. Pela primeira vez
entenderemos um pouco do que ocorre no sistema.
Temos alguma noção, mas o projeto mostrará, porque
é um grande observatório para todos os problemas
que temos.

Mas isso só não basta. Juntos, nas próximas
semanas, lançaremos um ousado programa de
internação domiciliar. Será centralizado, mas
corresponderá a duas equipes do Programa de
Internação Domiciliar para o Hospital Infantil, duas
para o Hospital São Lucas, duas para o Hospital
Dório Silva, uma para o Hiaba e uma para o Hospital
Bezerra de Farias, em Vila Velha.

Tudo no serviço público tem que ser licitado,
e demora, mas já estamos iniciando a licitação de
vários mutirões de procedimentos hospitalares
cirúrgicos e alguns exames de alta complexidade no
valor aproximado de três milhões e meio de reais,
para que possamos pegar exatamente as cirurgias que
estão no Hospital São Lucas, no Hospital Dório
Silva. Temos tudo para fazer mas não temos, por
exemplo, um leito de UTI e, portanto, temos que
fazer a cirurgia num hospital filantrópico ou privado.
Precisamos desafogar, acabar um pouco a
superlotação: neurocirurgia, cirurgia vascular,
cirurgias ortopédicas, e assim por diante.

É claro que o estrangulamento é grande, mas
estamos viabilizando várias obras. Estivemos em
Calçado, sexta-feira próxima passada, com o Exmº
Sr. Governador, e inaugurando praticamente um novo
hospital. Pela primeira vez, para aquela macrorregião
sul, exceto Cachoeiro de Itapemirim, teremos
funcionando, bem equipado, sete leitos de UTI, três
leitos semi-intensivos. Parece pouco, mas estamos
com muita carência de leitos de UTI. Os hospitais
privados também têm carência, não sabem o que
fazer. Nem pagando a preço de mercado, ou acima,
conseguimos leito.

Em Colatina temos pronto-socorro infantil e
pediátrico prontos, dentro do Hospital Sílvio Avidos,
para ser inaugurado, inclusive comprando leitos de
UTI neonatal na iniciativa privada e aumentando os
leitos que já temos naquele hospital. Estamos
firmando um convênio com as Irmãs Santa Tereza, e
nos próximos dias teremos praticamente mais dez
leitos de UTI. Com a Prefeitura de Aracruz mais dez
leitos de UTI, em parceira com o Hospital São
Camilo. No Hospital Dório Silva estamos com a obra
de um novo centro de tratamento de queimados, que
o Sr. Ricardo José Baptista conhece bem, e um novo
centro de tratamento intensivo. Ao final teremos mais
doze leitos de UTI.

Viabilizamos nos últimos dias mais quatro
leitos de UTI no Hospital São Lucas e mais seis leitos
no Hospital Dório Silva, que começaram a funcionar
a partir de ontem. Estamos fazendo milagre! Além da

reforma do pronto-socorro, faremos uma outra
reforma para humanizar o atendimento naquele
hospital. Para o Hospital Dório Silva estamos
pensando lá na frente, estamos com um terreno com o
dobro do tamanho do atual, com mais de quarenta mil
metros quadrados para fazer um projeto, buscar
recursos para construir um novo hospital.

No Hospital São Lucas estamos com um
projeto de reestruturação grande, de doze a quinze
milhões de reais, com o patrocínio da Unimed, que
está nos ajudando - é bom reconhecer - e também
buscaremos financiamento do Governo Federal e até
de organismos internacionais.

Para o Hospital Bezerra de Farias, há uns três
meses o Governador assinou uma ordem de serviço.
Pularemos de oitenta e dois para cento e vinte e sete
leitos, notadamente leitos de pronto-socorro e de
UTI. Uma obra de três milhões.

Da mesma forma, no Hiaba, Município de
Vila Velha, temos uma obra de três milhões de reais
com um novo pronto-socorro infantil. Quem não
conhece deveria visitar o melhor hospital naquele
Município. Temos noventa e seis leitos funcionando.
No início do Governo tinham alguns poucos leitos.

Muita coisa está sendo feita, mas não se dá
conta de tudo. Como falei, o que ficou para trás, o
que não foi feito, o que foi desfeito, ou o que deixou
de ser feito, é muita coisa. Mas estamos no caminho
certo. Se tudo der certo, Deus queira que dê, nos
próximos dias negociaremos a aquisição do antigo
Hospital São José. Uma tarefa difícil, com muito
problema, muita pendência, mas estamos
trabalhando. Até há pouco estávamos fazendo isso,
para tirar desses hospitais de urgência as cirurgias de
alta complexidade que não são emergenciais. Será
um novo modelo de gestão que traremos, pela
primeira vez, no Estado do Espírito Santo, para
colocar esse hospital funcionando. E funcionando
bem, tendo retorno, com atendimento humanizado,
coisa de padrão, cem por cento SUS. Mas que
funcione com vontade, não tenha esses problemas
habituais que temos. No Estado de São Paulo são
dezesseis hospitais funcionando nesse regime
fantástico.

Estamos cansado, trabalhando, mas ao
mesmo tempo satisfeito. Amanhã cedo iremos a
Brasília em busca de recursos, solicitaremos a ajuda
do Ministério, que não tem nos faltado, Graças a
Deus. Tem sido parceiro. Daremos conta das nossas
caminhadas. No meio disso tudo estão os
profissionais da saúde, e dentre eles os médicos, uma
parte muito importante do sistema. Depende muito do
ato médico para que as coisas possam acontecer.

Concluímos pedindo a ajuda dos senhores.
Tenho recebido muita, mas quero receber mais: do
Sindicado, do CRM, da AMES, de todas as entidades
e hospitais. Acho que a hora é boa. A hora é esta para
melhorarmos a saúde no Estado do Espírito Santo.
Não tem milagre. Não resolveremos tudo da noite
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para o dia, mas acho que podemos dar respostas
muito fortes para que as coisas aconteçam.

Já está funcionando o primeiro serviço
público de cirurgia de mão do País, no Hospital
Antônio Bezerra de Farias, Município de Vila Velha,
inclusive com a ajuda também da Unimed. Tenho
que reconhecer de público. Já fizeram mais de
sessenta cirurgias. Nos próximos dias divulgaremos
esse funcionamento. Enfim, tem muita coisa
acontecendo, e se Deus quiser faremos um pouco
mais. Porém, precisamos da ajuda de todos para mais
alguns anos conseguirmos algum grau de
normalidade no serviço que prestamos à população.

Parabéns, Sr.ª Deputada Janete de Sá, pela
realização desta sessão.

Queria dar essa satisfação a todos, porque a
cobrança é muito forte. As pessoas cobram porque
ficam indignadas, e com razão, com esses corredores
lotados, com esses problemas que temos que se
acumularam ao longo dos anos. Fica registrada uma
espécie de prestação de contas. Acho que é uma boa
comemoração do Dia do Médico, uma boa
homenagem a esses profissionais que tanto fazem
pela saúde da nossa população.

Uma boa noite e muito obrigado. (Muito
bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) - Passamos a palavra à Sr.ª Deputada
Janete de Sá, proponente desta sessão.

A SRA. JANETE DE SÁ – Passo a
presidência dos trabalhos para a Srª. Deputada Sueli
Vidigal, para fazer uso da palavra.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Concedo a
palavra à Srª. Deputada Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ - (Sem revisão da
oradora) – Boa-noite a todos, que conosco
homenageiam essa nobre categoria, os profissionais
médicos.

Cumprimentamos a Srª. Deputada Sueli
Vidigal, companheira de Parlamento, esposa do Dr.
Sérgio Vidigal, que está presente para receber a
homenagem em nome de seu marido, porque está
fora do Estado a serviço; o Sr. Deputado Robson
Vaillant, colega desta Casa, que pediu para
homenagear o Dr. Wilson Nogueira Santos e o Dr.
Marcos Daniel Santos; e, o Sr. Anselmo Tose,
Secretário Estadual da pasta da Saúde e Deputado
Estadual licenciado, que tem procurado fazer o que é
possível à frente da Secretaria. Às vezes brigamos
um pouco por causa do plano de carreira, de cargos e
salários, mas temos certeza de que podemos contar
com S.Exª no sentido de buscarmos caminhos e
saídas para contemplarmos toda a área de saúde, que
merece ser valorizada. Afinal de contas é a área que
trata da vida do ser humano.

Meus cumprimentos ao Dr. Fernando Videira
Lafayette, bravo e guerreiro prefeito de Alfredo
Chaves e companheiro do PSB; ao Dr. Fernando

Antônio Chiabai de Freitas, presidente do Sindicato
dos Médicos; ao Dr. Ricardo José Baptista,
companheiro de escola, com quem cursamos
enfermagem - ele acabou se casando com uma colega
enfermeira, o que acontecia muito na enfermagem; ao
meu companheiro de luta e de sindicado, João Batista
Cavaglieri; ao Dr. Renato Lírio Morelato, filho de
ferroviário também e nosso colega de Itaquari, que
mesmo não morando no bairro ia muito lá para
namorar a minha irmã; ao Dr. José Carone Júnior,
grande profissional que tem todo o nosso respeito; e
ao Dr. Schariff Moisés, cardiologista. Nossos
corações batem “tum-tum” quando vêem os dois, são
os papas da cardiologia, junto com outros
profissionais que abrilhantam a cardiologia do nosso
Estado, não perdendo para ninguém. O que seria dos
nossos idosos se não fossem S.Sªs.

Cumprimento também o Dr. Nelson de Souza
Lima Filho, que mora no meu coração, um grande
amigo, companheiro e parceiro, piolho de hospital,
como falávamos naquela época, que me ensinou
muito. A Clarinha me pediu que o homenageasse,
pois tem uma admiração muito grande pelo trabalho
que desenvolve, aliviando a dor das pessoas. Meu
cumprimentos também ao Dr. Marcos Daniel Santos,
grande colega, hematologista de renome em nosso
Estado; ao Dr. João Alípio Barcellos Noé, quem não
o conhece? Está colocando as mulheres e os homens
magrinhos, graças a Deus vencendo todas essas
etapas; ao Dr. Wilson Nogueira Santos, representado
por sua esposa Célia Bonn Nogueira Bastos e seu
filho Eduardo Bonn Nogueira Bastos.

É com muita emoção que homenageamos
vocês, médicos, nesta noite. Escolhemos a dedo.
Neste plenário encontra-se a nata da medicina do
nosso Estado, acompanhada por muitos outros
colegas, porque não poderíamos contemplar todos.

Podem estar certos de que cada Medalha
Afonso Schwab foi escolhida para ser entregue
àqueles que este ano consideramos serem
merecedores de recebê-la.

O dia de hoje, médicos de nosso Estado, é de
reflexão. É dia de ressaltarmos na sociedade a
condição, a necessidade, a importância do médico, o
quanto é indispensável na cadeia da saúde.

Costumo dizer que o médico é o nosso anjo
da guarda na terra. É aquele a quem confiamos a
nossa saúde na terra. Antes de tomar qualquer atitude
queremos ouvir a posição de nosso médico. Médico é
algo que não se terceiriza; é algo que não dá para
emprestar. Um não substitui o outro; eles se somam.
E a confiança que o paciente tem no profissional
médico é muito importante. Costumo dizer que é
Deus no céu, e na questão da nossa saúde, que é uma
coisa muito cara para cada um de nós, e o médico na
terra.

Tenho muito orgulho de fazer parte da área
de saúde. Nunca quis fazer outra coisa que não fosse
saúde; e escolhi a enfermagem, que do meu ponto de
vista é uma das mais nobres profissões. Se existem
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outras vidas, devo ter sido uma irmã de caridade ou
algo parecido, porque sempre tenho escolhido
algumas coisas em termos de profissão, as tarefa que
executo, sempre é de servir. E a enfermagem é uma
profissão que juntamente com o médico está
servindo, servindo os pacientes, a sociedade. Sai de
sua tarefa com a cabeça erguida. Muitas vezes não
consegue salvar aquela vida, mas faz de tudo para
recuperá-la, fica satisfeito quando consegue um êxito.
Esse é o presente que profissional médico ganha na
hora em que consegue perceber que o tratamento por
ele proposto deu certo, que a anestesia foi bem
controlada, que uma cirurgia saiu perfeita, que tudo
correu bem. Essa é a grande satisfação, não é mesmo
Dr. Carone e Dr. Schariff, vocês que são os
precursores da cirurgia cardíaca no nosso Estado.

A Drª. Martha Cruz Sperandio, uma de
nossas homenageadas, já chegou e está entre nós. É
um prazer recebê-la em nossa Casa, e como os
demais tem desta Casa o carinho que merecem no dia
de hoje.

Obrigada a todos que deixaram seus afazeres
para estarem aqui conosco neste dia que, volto a
dizer, é preciso refletir. É incabível que ainda
vejamos muitos profissionais da área de medicina
tendo que trabalhar em três ou quatro empregos
diferentes para complementar a renda. O profissional
de medicina precisa ser valorizado, do contrário não
tem como disponibilizar um tempo maior para o
paciente, pois rapidamente tem que sair para atender
em outro local, pois precisa sobreviver. Todos
estamos em uma sociedade capitalista em que é
preciso sobreviver.

Temos que repensar o modelo de saúde. Os
profissionais presentes nesta Casa são gabaritados,
têm muitas informações a dar, têm muitas
contribuições a fornecer para nós, parlamentares,
para o Executivo, para a Secretaria. Podem ser
consultados quanto a um modelo de saúde para nosso
Estado, que infelizmente não anda bem; precisamos
melhorar.

V.Exª, Sr. Deputado Anselmo Tose, sabe que
estamos neste Governo para ajudar a reconstruir o
nosso Estado, mas temos que dar passos firmes,
fortes, drenar recursos. Temos agora os recursos do
orçamento. Temos que drenar uma fatia cada vez
maior de recursos do Estado para a saúde, porque a
nossa população precisa, a nossa população merece, e
porque os profissionais da área de saúde precisam ser
bem remunerados, precisam ter melhores condições
de trabalho para desenvolver bem suas atividades.

Agradecemos, no dia de hoje, a todos vocês
médicos e médicas do nosso Estado, que, apesar de
todas as adversidades praticam a sua profissão com
amor e carinho tratando de pessoas doentes,
prolongando suas vidas.

 Muito obrigada, que Deus continue
iluminando e protegendo todos vocês, para que
garantam cada vez mais, o prolongamento de nossas
vidas. (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Passaremos à entrega da Medalha da
Ordem do Mérito Médico Capixaba Dr. “Afonso
Schwab” e os diplomas, aos homenageados.

Convido a Srª Deputada Janete de Sá
juntamente com o Presidente do Sindicato dos
Ferroviários Sr. João Batista Cavaglieri, para
procederem à entrega da Medalha da Ordem do
Mérito Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” aos
homenageados, no Dia do Médico.

Convido o Dr. Renato Lírio Morelato para
receber a Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr.
Afonso Schwab” e o diploma das mãos da Srª
Deputada Janete de Sá e do Sr. João Batista
Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Médico geriatra formado pela UFES,
professor adjunto e doutor de medicina da
EMESACAM; pesquisador clínico em geriatria;
diretor científico da Sociedade de Geriatria e
Gerontologia do Espírito Santo; membro dos Comitês
de Ética e Pesquisa da EMESCAM e do CIAS-
UNIMED; coordenador da LAGGES – Liga dos
Estudantes de Geriatria e Gerontologia do Espírito
Santo; médico geriatra voluntário há quinze anos do
Lar do Idoso Avedalma, em Cariacica.

Responsável pelo serviço de geriatria da
Santa Casa de Misericórdia.

(O homenageado recebe a medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. Antônio Sérgio Alves
Vidigal, para receber a Medalha da Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab”e o diploma
das mãos da Srª Deputada Janete de Sá e do Sr. João
Batista Cavaglieri. (Pausa)

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido a Srª Deputada Sueli Vidigal para recebê-la
em nome do Dr. Antônio Sérgio Alves Vidigal.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Formado pela EMESCAM, especialidade em
neuropsiquiatria, atuou no Hospital Adauto Botelho,
Centro de Saúde de Vitória e Pronto Socorro, Centro
de Saúde e Maternidade de Carapina, unidades de
saúde de Jacaraípe, Feu Rosa e Vila Nova de Colares.
É pai de Sérgio Eduardo e Antônio Sérgio.

Em 1993, foi Secretário Adjunto de Saúde do
Estado do Espírito Santo. Se filiou ao PDT da Serra
em 1988. Foi Vereador do Município da Serra de
1989 a 1992. Foi eleito Deputado Estadual de 1994 a
1996. Eleito também Prefeito da Serra por dois
mandatos consecutivos, de 1997 a 2004.

Atualmente é Presidente Regional do PDT e
vice-presidente da Executiva Nacional do PDT.
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(A Srª Deputada Sueli Vidigal
recebe a Medalha e o diploma em
nome do homenageado)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. José Carone Júnior para
receber a Medalha da Ordem do Mérito Médico
Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e o diploma das
mãos da Srª Deputada Janete de Sá e do Sr. João
Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Formado em medicina na escola de medicina
Santa Casa de Misericórdia - EMESCAM - no ano de
1987.Título de especialista em cirurgia
cardiovascular e cardiologia.

Membro associado da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular; membro associado da
Sociedade Brasileira de Cardiologia; médico
cirurgião cardiovascular da Secretaria de Saúde; é
coordenador do Serviço de Cirurgia Cardíaca do
Hospital Evangélico de Vila Velha.

Agradecimentos: Para o Dr. José Carone
Júnior, uma das coisas mais importantes da vida dele
é ser médico assistente do professor Dr. Schariff
Moysés, a quem ele gostaria de agradecer neste dia
especial. O professor Dr. Schariff Moysés é um dos
responsáveis pelo seu sucesso profissional.

(O homenageado recebe a Medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido a Drª Martha Cruz Sperandio
para receber a Medalha da Ordem do Mérito Médico
Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e o diploma das
mãos da Srª Deputada Janete de Sá e do Sr. João
Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo da homenageada. (Pausa)

Formada em medicina pela UFES,
especialização médica em cirurgia geral, proctologia,
médica legista e medicina do trabalho, medicina legal
e da AMES.

Aprovada no concurso do Colégio
Americano de Cirurgiões –Advanced Trauma Life
Support em 1999. Dos vários trabalhos realizados e
publicados, destacamos o Programa de Atendimento
à População, como o de Atendimento às Vítimas de
Violência Sexual -PAVIVIS; na especialidade de
coloproctologia; e o Projeto de Extensão Assistência
em Dermatologia Preventiva e Curativa a Lavradores
Descendentes de Imigrantes Pomeranos do Estado do
Espírito Santo.

(A homenageada recebe a Medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. Nelson de Souza Lima
Filho para receber a Medalha da Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e o diploma

das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá e do Sr. João
Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado.(Pausa)

Formado em Medicina pela EMESCAM;
Pós-Graduado e especialização em Anestesilogia, dor
crônica pela USP, em Medicina Tradicional Chinesa
e Acupuntura no Centro de Estudo Integrado da
Medicina Chinesa; é Professor adjunto III do
Departamento de Cirurgia do Centro Biomédico da
UFES; Médico Anestesiologista do Vitória Apart
Hospital e Diretor Clínico do Hospital Metropolitano.

(O homenageado recebe a medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. Schariff Moysés para
receber a Medalha da Ordem do Mérito Médico
Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e o diploma das
mãos da Sra. Deputada Janete de Sá e do Sr. João
Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado.(Pausa)

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil; especialista em Cardiologia e
Título Internacional Society for Cardiovascular
Sugery. Professor adjunto quatro da UFES e
Professor titular cadeira Cardiologia e Cirurgia
Cardiovascular na EMESCAM; membro titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca; presidente
do 32º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular e do 1º Encontro Latino Americanos
de Cirurgia Cardiovascular, realizado nos dias 23 a
30 de abril de 2005, em Vitória-ES.

(O homenageado recebe medalha e
o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. Fernando Videira
Lafayette para receber a Medalha da Ordem do
Mérito do Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e
o diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá e
do Sr. João Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Dr. Fernando é Prefeito de Alfredo Chaves,
formado em Medicina pela Escola de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro; médico da Secretaria
Estadual de Saúde; tomou posse em Piúma e está
radicado em Alfredo Chaves onde atua como Clínico
Geral até a presente data; tem especialização em
Saúde Pública e em outubro de 2004 foi eleito
Prefeito de Alfredo Chaves.

(O homenageado recebe a medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. João Alípio Barcelos
Noé para receber a Medalha da Ordem do Mérito
Médico Capixaba Dr. Afonso Schwab” e o diploma e



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005                                                                         Diário do Poder Legislativo - 6524

a medalha das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá e
do Sr. João Batista Cavaglieri.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Médico, formado pela EMESCAM;
residência no Hospital Universitário Cassiano
Antônio de Moraes do Centro Biomédico da UFES;
Cirurgião Geral, Viodelaparoscópica e Cirurgia
Bariátrica; Viodeolaparoscópica e Cirurgia Bariátrica
da AFEC – Hospital Santa Rita de Cássia, onde atua
como Coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica
do Hospital Santa Rita; Membro do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões – CBC; Membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e
Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica.

(O homenageado recebe a medalha
e o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) - Convido o Dr. Dalmo Soares Lora para
receber o diploma e a medalha da Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Scwab” das mãos da
Srª. Deputada Janete de Sá e do Sr. João Batista
Cavaglieri. (Pausa)

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido a sua esposa, Drª. Sandra Maria Cuzzuol
Lora, para recebê-lo em nome do Dr. Dalmo Soares
Lora.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Médico especialista em Oncologia e
Medicina do Trabalho, formado pela UFES.

Trabalhou por muitos anos no INAMPS
(Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social). Exercendo cargos de acadêmico
estagiário, médico em clínica médica, gerente
regional de controle e avaliação de Sistemas de
Saúde, gerente regional de Assistência a Saúde,
membro da Comissão de Especialistas para Análise e
Controle de Procedimentos Diagnósticos e
Terapêuticos em Medicina Nuclear entre outros.

Foi auditor médico do Ministério da Saúde,
de agosto de 1991 a dezembro de 2000. Hoje, é perito
médico do Ministério da Saúde e médico concursado
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo.

(O homenageado recebe o diploma
e a medalha)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) - Nesse momento, convido o Sr. Deputado
Robson Vaillant para que faça a entrega da medalha
da Ordem do Mérito Médico Capixaba “Dr. Afonso
Schwab” aos seus homenageados.

Convido o Dr. Marcos Daniel Santos para
receber o diploma e a medalha da Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” das mãos do
Sr. Deputado Robson Vaillant.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Médico hematologista, professor titular da
disciplina Hematologia do Departamento de Clínica
Médica da EMESCAM, onde depois de 30 anos
aposentou-se recebendo o título de Professor Emérito
de Clínica Médica.

Foi Diretor Clínico do Hospital Evangélico
do Espírito Santo e do Colégio Americano Batista de
Vitória. Presidente de honra do SINDEHES e
Presidente do Instituto Marcos Daniel de Ensino,
Pesquisa e Preservação Ambiental. Diretor Presidente
do Marcos Daniel, Laboratório e Diretor Comercial
do SMS Assistência Médica.

(O homenageado recebe o diploma
e a medalha)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Convido o Dr. Wilson Nogueira Santos
para receber o diploma da Ordem do Mérito Médico
Capixaba “Dr. Afonso Schwab” e a medalha das
mãos do Sr. Deputado Robson Vaillant.

Nesse ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Formado em Fisioterapia pela Faculdade de
Fisioterapia na Escola de Reabilitação do Rio de
Janeiro de ABRR – Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação e em Medicina pela
UFES.

(O homenageado recebe o diploma
e a medalha)

O SR. CERIMONIALISTA – (ADILSON
PAIXÃO) – Concedo a palavra ao Dr. Schariff
Moisés para que faça uso da palavra em nome dos
homenageados.

O SR. SCHARIFF MOISÉS – (Sem
revisão do orador) - Os meus cumprimentos ao Sr.
João Batista Cavaglieri, do Sindicato dos
Ferroviários; os meus cumprimentos ao Sr. Fernando
Chiabai; os meus cumprimentos e agradecimentos à
Srª. Deputada Sueli Vidigal; os meus cumprimentos e
agradecimentos à Srª. Deputada Janete de Sá; os
meus cumprimentos ao meu amigo, Dr. Anselmo
Tose; os meus cumprimentos e os meus
agradecimentos ao Sr. Deputado RobsonVaillant; os
meus cumprimentos ao Sr. Ricardo José Baptista.

Meus senhores, minhas senhoras e meus
colegas, é muito fácil todos virem a esta Casa e
criticar a saúde. Mas nestes últimos três anos tivemos
neste Estado duas coisas importantes: o Governo
Paulo Harthung junto com esta Assembléia
conseguiu arrecadar cem por cento a mais da antiga
arrecadação do Estado. E vou mais além, as
microempresas hoje não pagam praticamente nada de
tributo. É um Estado que vem crescendo.

Para terem uma idéia hoje nos Estados
Unidos se gasta vinte por cento do Produto Interno
Bruto em saúde; no Brasil o Governo Federal gasta
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apenas 4.5%. Na França é doze por cento; na
Inglaterra é treze por cento.

Esta Casa é uma Assembléia Legislativa de
Deus, por quê? Porque a arrecadação da saúde hoje
está em torno de oito por cento, praticamente o dobro
da arrecadação que o Governo Federal entrega ao
Estado.

Hoje, o meu amigo Anselmo Tose, se posso
assim chamar, tem oito por cento da arrecadação do
Estado. Ou seja, quatrocentos e setenta e oito milhões
de reais para realizar tudo que falou. É pena que em
nove meses e quinze dias ninguém pode realizar
tudo. Mas S.Ex.ª vai realizar muito do que prometeu.
Podem estar certos.

O Estado mudou o seu destino. Teremos os
Hospitais Dório Silva e Antônio Bezerra de Farias
novos. Esse sistema de emergência volta ao sistema
de emergência do Samu, onde trabalhamos durante
vinte e oito anos. Vai voltar o que era no passado no
Estado do Rio de Janeiro, que chamávamos Susene,
que era o melhor atendimento de emergência e
urgência do mundo. Vinha gente do mundo inteiro
para conhecer o nosso serviço de atendimento. Na
área da saúde é só dar tempo. O Secretário de Saúde
é um homem de bem e vai realizar tudo o que
prometeu.

Na área da educação são destinados vinte e
cinco por cento da arrecadação do Estado. Por que a
área da educação também tem que ser falada? Porque
é mais difícil um povo educado ficar doente. O que
fez a educação? São cerca de oitenta escolas de 2º
grau; são sete escolas profissionalizantes. E já
inauguraram a primeira, o Vasco Coutinho.

Esta Assembléia Legislativa e o Governo do
Estado estão de parabéns. O Estado tomou um novo
rumo, sem falar na estrada que vai de Capuaba a
Viana; sem falar nas estradas do agroturismo. É um
projeto, um plano, um trabalho que está aparecendo.
Temos que dar crédito.

Em três anos cem por cento a mais da
arrecadação. Devemos nos orgulhar do que estamos
vendo na saúde, na educação e em todos os outros
setores no Estado.

No Dia dos Médicos devemos agradecer a
esta Assembléia Legislativa não esta homenagem que
nos oferece, mas os orçamentos que S.Ex.ªs têm
votado para este Estado, pela ajuda que têm dado ao
Governo Estadual. Devemos falar das coisas boas
que acontecem.

Sr. Deputado Robson Vaillant, se não
houvesse o Hospital São Lucas talvez S.Exª não
estivesse vivo. Não teria condições de atendimento.
Este é o meu recado. O meu muito obrigado. Boa-
noite a todos. É o que desejo. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) - Agradeço a todos os médicos e médicas
presentes nesta homenagem que a Assembléia
Legislativa presta neste dia a essa tão nobre
profissão, abençoada por Deus.

Também compactuamos com as palavras do
Dr. Schariff Moysés. Queremos mais. Quando nos
candidatamos ao cargo de deputada e entramos nesta
Assembléia Legislativa queríamos realmente fazer a
diferença, passar a limpo o Estado do Espírito Santo.

Veremos muito mais no Governo Paulo
Hartung, esse é só o início. Precisamos alavancar
muitas coisas emperradas.

Temos certeza - e falamos isso com
convicção - que o Sr. Anselmo Tose é um
administrador e saberá nos auxiliar nessa empreitada.
Mas ainda falta muito. A realidade da saúde do nosso
Estado ainda é muito ruim do ponto de vista da
população. Queremos melhorar porque somos
capixabas. Queremos garantir qualidade de vida e
saúde para o nosso povo. Foi para isso que entramos
nesta Casa e é isso que temos de fazer.

A população espera de nós, parlamentares,
que exerçamos o nosso mandato com o propósito de
melhorar, de trazer o crescimento e o
desenvolvimento para o nosso Estado.

Sempre reclamamos, porque quando não se
tem o que reclamar não se tem o que consertar. Tem
muito ainda por se fazer.

Agradecemos a todos os presentes, aos
funcionários do nosso gabinete que brilhantemente
elaboraram esta sessão solene em homenagem ao Dia
do Médico, às equipes da TV Assembléia, de
reportagem, aos cinegrafistas e a todos que compõem
esta Mesa. Que Deus continue iluminando e
protegendo a medicina de nosso País.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão convocando os Srs. Deputados para a
próxima, ordinária, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Discussão única, em regime de urgência, dos

Projetos de Lei n.º 99/2005, 310/2005, 309/2005, do
Projeto de Resolução n.º 109/2005, 311/2005 e
322/2005. Votação adiada, com discussão encerrada,
em 1º turno, da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 04/2005. Votação adiada, com discussão prévia
encerrada, do Projeto de Lei n.º 133/2005. Discussão
prévia, do Projeto de Lei n.º 101/2005. Discussão
especial, em 3ª sessão, dos Projetos de Lei n.ºs
108/2005, 111/2005, 148/2005, 158/2005 e
250/2005. Discussão especial, e do Projeto de Lei n.º
248/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e
onze minutos.
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 1573 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROSICLEY MAIOLI 
MONTEIRO, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCH, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1574 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANGELA MARIA DA SILVA 
LOPES, do cargo em comissão de Supervisor Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinte do Deputado Edson Vargas, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 055829-
0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1575 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, OLIVERINA DE SOUSA 
SANTOS, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, do gabinete da Deputada Luzia 
Toledo, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 055852-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1576 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, FLÁVIO SILVA 
GONÇALVES, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinte da Deputada 
Brice Bragato, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 055846-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1577 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANA CLAUDIA SILVA MIELKI, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete da Deputada Brice 
Bragato, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo n.º 055846-0. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 
 

ATO Nº 1578 
 

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

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, OLIVERINA SOUSA SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete da Deputada Luzia 
Toledo, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo n.º 055850-0. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1579 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VIVIANE AMOURY CARREIRO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete da Deputada Luzia 
Toledo, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo n.º 055851-0. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1580 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANGELA MARIA DA SILVA LOPES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCH, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1581 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 
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de janeiro de 1994, GERALDO LUIZ 
SILVA, para exercer o cargo em comissão 
de Supervisor Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no 
gabinete do Deputado Edson Vargas, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n.º 055829-0. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1582 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, ROBERTA TRANCOSO 
PINTO, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, código ADMOT, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1583 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FABIANO BANDEIRA 
MIRANDA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, da Secreatria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do deputado José Tasso, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 055785-0.  
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1584 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SHEYLA MÔNICO 
FIGUEREDO ZENI, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADMOT, da Secretaria da assembléia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1585 

 
Cria o setor de contratos e convênios 
no âmbito da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, em especial as contidas 
no art. 17, incisos I, XXV e XXVIII do 
Regimento Interno, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica criado na estrutura organizacional da 
Assembléia Legislativa o Setor de Contratos e 
Convênios – GCON, subordinado à Subdireção 
Geral, ao qual compete as seguintes atividades: 
 
I – Elaborar minutas de contratos, convênios e 
congêneres, bem como os demais documentos 
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decorrentes destes e afetos à área, doravante aqui 
denominados genericamente de contratos, 
concebendo-os dentro dos padrões jurídicos, 
administrativos, orçamentários, financeiros e 
operacionais, observada a legislação em vigor e 
os interesses da ALES. 
 
a) As minutas elaboradas serão, através da 

Subdireção Geral, submetidas à Procuradoria 
para análise e parecer, após o que será 
providenciado o contrato definitivo, com 
vistas à assinatura dos representantes legais 
da Contratante e da Contratada. 

b) A elaboração dos resumos de contratos 
também será de responsabilidade do Setor, os 
quais deverão, obrigatoriamente, ser 
publicados no DPL – Diário do Poder 
Legislativo e no Diário Oficial do Estado, 
através da CPL. 

 
II – Manter sob sua guarda dossiê com 
documentos e informações atualizadas dos 
contratos, assim como das comunicações 
enviadas ou recebidas das entidades contratadas. 
 
III – Manter atualizadas as informações 
pertinentes aos contratos, tais como prazo de 
vigência, valor total, valor executado e a 
executar, bem como as principais ocorrências. 
 
IV – Manter atualizada a tabela publicada no 
DPL que contém os Contratos/Aditivos e 
Convênios, Gestores e Suplentes. 
 
V – Implementar ações necessárias ao bom e 
regular andamento e execução dos Contratos. 
 
§ 1º As ocorrências derivadas da execução dos 
contratos serão lançadas em registro próprio do 
GCON. 
 
§ 2º O Setor deverá comunicar formal e 
tempestivamente à Subdireção Geral as 
ocorrências consideradas de relevância. 
 
Art. 2º Na transição dos contratos, avaliar e 
propor modificações, introduzindo as correções 
que se fizerem necessárias para melhorar as 
condições que digam respeito à qualidade, à 
produtividade, e à economicidade. 
 
Art. 3º Rever os objetos quando da nova 
contratação, de forma a garantir seu fiel 
cumprimento. 
 

§ Único Se observadas e detectadas falhas, 
incorreções e omissões ou descumprimento, 
mesmo que parcial, à luz da legislação vigente, 
providenciar modificações e adequações com 
vistas à sua regularização. 
Art. 4º Assegurar o cumprimento dos 
dispositivos legais nas esferas federal, estadual e, 
quando couber, na esfera municipal. 
 
§ 1º Verificar se as sanções previstas nos 
contratos, estão em consonância com a 
legislação vigente. 
 
§ 2º Adotar medidas preliminares necessárias à 
aplicação das penalidades previstas no contrato. 
 
Art. 5º Fornecer, quando solicitadas, 
informações relativas à execução dos contratos à 
Direção Geral, à Subdireção Geral, à Diretoria 
Legislativa da Mesa para Assuntos Econômicos 
e à Comissão Permanente de Licitação. 
 
Art. 6º Em conjunto com os gestores dos 
contratos, verificar, inspecionar e fiscalizar, 
periodicamente, o cumprimento/compatibilidade 
com as obrigações assumidas por ocasião da 
assinatura do contrato. 
 
§ 1º Consideram-se incluídas nas obrigações o 
recolhimento de encargos sociais e 
previdenciários, que devem ser inspecionados, 
com vistas a resguardar a ALES de responder 
por possíveis consequências  impostas pela 
legislação pertinente. 
 
§ 2º Os gestores dos contratos, após atestar a 
execução do objeto contratado, deverão 
submeter o processo ao GCON, antes de liberá-
lo para pagamento. 
 
Art. 7º Acompanhara os prazos de vigência dos 
Contratos e Convênios, comunicando, se 
necessário, aos respectivos gestores, os prazos 
contratuais. 
 
Art. 8º Caberá, ainda, ao Setor de Contratos, 
emitir as Ordens de Compra e/ou Serviços, 
devendo a aferição quanto ao efetivo 
recebimento de materiais de consumo ser de 
responsabilidade do Setor de Almoxarifado, 
enquanto o de material permanente ser de 
responsabilidade do Setor de Patrimônio, ficando 
a cargo dos respectivos gestores a 
responsabilidade quanto à aferição do 
recebimento de serviços. 
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Art. 9º Propor a graduação de penalidades a 
serem aplicadas aos contratados pela 
Administração. 
 
Art. 10 Este ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO N.º 1586 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do Art. 24, 
da Resolução n.º 1.745/94, resolve: 
 
 Constituir o Conselho de Avaliação da 
Carreira de Taquigrafia da Assembléia 
Legislativa de que trata o Art. 24, da Resolução 
n.º 1.745/94, composto dos seguintes servidores: 
 
1. Margarida de Melo Vasconcellos e Marcia 
Frizzera Borges, membros efetivos 
representantes da Carreira de Taquigrafia, e, 
Adriane Sperancini Martins e Maria José Gagno 
Grillo, membros suplentes; 
2. Pelo atual ocupante do cargo de Diretor 
Legislativo DLTP – Simone Silvares Itala Rizk; 
3. Pelo representante da Direção Geral, Carlos 
Eduardo Casa Grande; 
4. Pelo servidor Júlio Cesar Bassini Chamun 
representando a Procuradoria e seu suplente Pio 
Jorge Pedrini; 
5. Será de dois anos o mandato dos membros do 
Conselho de Avaliação, vedada sua recondução, 
exceto quanto àqueles representantes cuja 
inclusão no respectivo Conselho é privativa do 
cargo de chefia. 
 
 PALÁCIO DOMIGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1587 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, JOSÉ ROBERTO DOS 
SANTOS CARDOSO, do cargo em comissão 
de Agente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado César Colnago, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1588 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, PAULA DE OLIVEIRA 
CAUS, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, código ADTEC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1589 

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



6 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de outubro de 2005 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MAGALI MEDINA BRAGA E 
CABAS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALCS, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1590 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EDCARLOS PEREIRA DE 
NOVAES, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, código ADETC, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1591 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PEDRITA SILVA CAMPOS, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código 
ALCPT, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

ATO Nº 1592 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOÃO CARLOS SIMONETTI 
JÚNIOR, do cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete do Deputado César Colnago, a partir de 
10.10.2005, por solicitação do próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1593 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LILIA MARIA CUNHA 
FIGUEIREDO E MELLO, do cargo em comissão 
de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete da Deputada 
Mariazinha Vellozo Lucas. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1594 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, CARLOS MARCIANO DE MEDEIROS 
SOBRINHO, para exercer o cargo em comissão de 
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Assistente Legislativo, código ALREV, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1595 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, LILIA MARIA CUNHA FIQUEIREDO E 
MELLO, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado 
César Colnago, por solicitação do próprio Deputado. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1596 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ADRIANO ANTONIO MARCIO DE 
CARVALHO, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, código ALCPT, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

ATO Nº 1597 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, EDCARLOS PEREIRA DE NOVAES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALSP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1598 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RÔMULO ALCÂNTARA, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, código 
ADETC, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1599 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VERONICA SALAZAR, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Legislativo, 
código ALCS, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1600 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 
CARDOSO, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto Legislativo, código ADTEC, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1601 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CARLOS ALBERTO LOPES 
BATISTA, para exercer o cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado César Colnago, por solicitação do 
próprio Deputado. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1602 

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

CESSAR, os efeitos do Ato n.º 814, 
publicado em 02.06.1999, que designou a 
servidora ROSSE MARY DE OLIVEIRA, 
matrícula 016773, para o exercício de Função 
Gratificada. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1603 

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

CESSAR, os efeitos do Ato n.º 1.595, 
publicado em 11.07.2002, que designou a 
servidora ANA MARIA DE FREITAS, 
matrícula 034748, para o exercício de Função 
Gratificada. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
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ATO Nº 1604 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CESSAR, os efeitos do Ato n.º 526, 
publicado em 05.03.1999, que designou a servidora 
DEORCY PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 
027651, para o exercício de Função Gratificada. 

 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1605 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 

CESSAR, os efeitos do Ato n.º 1.390, 
publicado em 02.09.2005, que designou a 
servidora LENICE XAVIER DE ALMEIDA, 
matrícula 200718, para o exercício de Função 
Gratificada. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1606 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n.º 1745, de 12.12.94, resolve: 
 

DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, o servidor efetivo FERNANDO DE 
AGUIAR E MIRANDA, matrícula 201613. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1607 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n.º 1745, de 12.12.94, resolve: 
 

DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, o servidor efetivo TADEU 
PEREIRA BASTOS, matrícula 203342. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1608 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
regimentais e com base no artigo 8º da 
Resolução n.º 1745, de 12.12.94, resolve: 
 

DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, a servidora efetiva VIVIANE 
BARBOSA PEREIRA VIEIRA, matrícula 
200817. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de outubro de 2005. 
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CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1609 

 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução n.º 1745, de 
12.12.94, resolve: 
 

DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, a servidora efetiva MARIA DA 
PENHA RODRIGUES TOFOLI, matrícula 
201506. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1610 

 

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

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, KAMILE BORGES MARQUES 
MOYSÉS, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, código ALTP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de outubro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

COMUNICADO 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0033/2005 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 0033/2005-
Processo nº 052638-0, referente a Contratação de 
Empresa para Fornecimento de Passagens Aéreas, 
que teve como resultado: Lote Único – STAR LINE 
REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA –ME, 
no valor de R$ 269.396,12 (duzentos e sessenta e 
nove mil, trezentos e noventa e seis reais e doze 
centavos). 
 
 Vitória/ES, 19 de outubro de 2005 

 
Virginia Helena Zanchetta e Gava 

Pregoeira – ALES 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico  
Nº 0035/2005 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 0035/2005-
Processo nº 045608-0, referente a Aquisição de 
Materiais Permanentes – Lixeiras, Cofre e 
Picotadeiras, que teve como resultado: Lote 01 – 
COLECT VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA –ME, no valor de R$ 2.499,95 (dois mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 
centavos); Lote 02 – FUTURA MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 
no valor de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 

Vitória/ES, 19 de outubro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta e Gava 
Pregoeira – ALES 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico  

Nº 0036/2005 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 0036/2005-
Processo nº 053957-0, referente a Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços Relativos a 
Organização de Seminários Regionais, que teve 
como resultado: Lote Único – FERRARI HOTÉIS 
EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
ME, no valor de R$63.780,00 (sessenta e três mil, 
setecentos e oitenta reais). 

 
Vitória/ES, 19 de outubro de 2005 

 
Virginia Helena Zanchetta e Gava 

Pregoeira – ALES 



 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 
 

II 
 

Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
Nossos bosques têm mais vida, 
 

Nossa vida no teu seio mais amores. 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada, 
Brasil 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Povoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 

Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 
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