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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS CABO
ELSON, CARLOS CASTEGLIONE, CÉSAR
COLNAGO, CLÁUDIO THIAGO, EUCLÉRIO
SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, GILSON GOMES,
GRACIANO ESPÍNDULA, HERALDO MUSSO,
JOSÉ TASSO DE ANDRADE, JURANDY
LOUREIRO, LUIZ CARLOS MOREIRA,
MARCELO SANTOS, MARCOS GAZZANI,
PAULO FOLETTO, REGINALDO ALMEIDA,
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE SOUZA,
SUELI VIDIGAL e ZÉ RAMOS. (20)

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
Robson Vaillant 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. Deputado Reginaldo
Almeida lê o Salmo 19.1)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Convido o Sr. 2º. Secretário a proceder
à leitura da Ata da reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em discussão a Ata. (Pausa)

Encerrada.
Aprovada a Ata como lida. (Pausa)
Convido o Sr. 1º. Secretário a proceder à

leitura do Expediente.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê: OFÍCIO. N°
445/05-GDLT.

Vitória, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos, através deste, justificar nossa
ausência da Sessão Ordinária do dia 19/10/2005,
devido a compromissos em decorrência do nosso
mandato.

Atenciosamente,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual PTB

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

OFÍCIO GD N°.134/05

Vitória, ES, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Venho pelo presente solicitar, que seja
justificada minha ausência na Sessão realizada no
Plenário desta Casa de Leis, em 18/10/05, devido a
compromisso assumido anteriormente, decorrente de
meu Mandato Eletivo.

Atenciosamente,

GRACIANO ESPÍNDULA
Deputado Estadual

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

OFÍCIO S/Nº/2005

Vitória, ES, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

O Deputado Estadual Gilson Gomes, abaixo
assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais,
pelo presente ofício justifica sua ausência na Sessão
Ordinária no dia 19/10/2005, pois ficou impedido
de comparecer, porque estava exercendo atividades
de interesse de nossa Casa de Leis.

GILSON GOMES
Deputado Estadual.

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA
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OFÍCIO/GABPJT/ Nº. 380/2005.

Vitória – ES, em 18 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho
justificar minha ausência na Sessão Ordinária de 19
de outubro de 2005, no Plenário desta Casa de Leis,
devido a compromissos no interior do Estado,
impossibilitando meu comparecimento nesta Casa.

Atenciosamente,

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
Deputado Estadual

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofícios nº 445, 134 e 380/2005 –
Justificada as ausências. À Secretaria.

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

Vitória, 17 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 8.116,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 264/2005, de autoria do Deputado
Claudio Vereza, publicada no Diário Oficial do dia
14 de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício nº 228/2005 – Ciente. Arquive-
se.

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

Vitória, 17 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 8.115,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 231/2005, de autoria do Deputada
Fátima Couzi, publicada no Diário Oficial do dia 14
de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício nº 229/2005 – Ciente. Arquive-
se.

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

Vitória, 17 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 8.114,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 257/2005, de autoria do Deputado
Robson Vaillant, publicada no Diário Oficial do dia
14 de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 230/2005 – Ciente. Arquive-
se.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO. Nº.
231/GDL/ALES

Vitória, 17 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 8.113,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 232/2005, de autoria do Deputado
Rudinho de Souza, publicada no Diário Oficial do dia
14 de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 231/2005 – Ciente. Arquive-
se.

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

Vitória, 17 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 8.112,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei nº 184/2005, de autoria do Deputado
Paulo Foletto, publicada no Diário Oficial do dia 14
de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 232/2005 – Ciente. Arquive-
se.

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

Vitória, 17 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 n° 8.111,
sancionada em 13 de outubro de 2005, oriunda do
Projeto de Lei n° 221/2005, de autoria do Deputado
Paulo Foletto, publicada no Diário Oficial do dia 14
de outubro de 2005.

Respeitosamente,

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Diretora Legislativa – DLPL

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 233/2005 – Ciente. Arquive-
se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO
GPTC N° 503/2005

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência,
para apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o
balancete deste Tribunal de Contas, referente ao mês
de SETEMBRO/2005.

Atenciosamente,

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselho Presidente

A Sua Excelência o Senhor
CÉSAR ROBERTO COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 503/2005 – Ciente. À
Comissão de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
457/05 - GDLT

Vitória, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,
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Vimos, através deste, solicitar a V. Exa., o
uso da TRIBUNA POPULAR para o dia
05/12/2005, inscrevendo para utilizar a mesma o Sr.
PAULO DE TARSO, Coordenador do Projeto de
intercâmbio do Centro Educacional Leonardo Da
Vince, que busca incentivar a troca cultural,
educacional e social de realidade totalmente distintas,
levando o jovem da cidade a viver o dia a dia do
interior e o jovem do campo a viver as experiência de
uma metrópole.

Contando com o apoio de V. Exa., a esta
nossa iniciativa que busca informar aos cidadãos
capixabas de projetos e temas de interesse de toda a
sociedade, enviamos as nossas mais atenciosas.

Saudações,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 457/2005 – Defiro.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
458/05 - GDLT

Vitória, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos, através deste, solicitar a V. Exa., o
uso da TRIBUNA POPULAR para o dia
05/12/2005, inscrevendo para utilizar a mesma o Dr.
ELTON LIVIO PETERLLE, para falar sobre
Gestão da Micro e Pequena Empresa.

Contando com o apoio de V. Exa., a esta
nossa iniciativa que busca informar aos cidadãos
capixabas de projetos e temas de interesse de toda a
sociedade, enviamos as nossas mais atenciosas.

Saudações,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 458/2005 – Defiro.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
459/05 - GDLT

Vitória, 19 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos, através deste, solicitar a V. Exa., o
uso da TRIBUNA POPULAR para o dia
05/12/2005, inscrevendo para utilizar a mesma o Dr.
ANDRE RUSCHI, cientista e ambientalista.

Contando com o apoio de V. Exa., a esta
nossa iniciativa que busca informar aos cidadãos
capixabas de projetos e temas de interesse de toda a
sociedade, enviamos as nossas mais atenciosas.

Saudações,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 459/2005 – Defiro.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
460/05 - GDLT

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos, através deste, solicitar a V. Exa., o
uso da TRIBUNA POPULAR para o dia
05/12/2005, inscrevendo para utilizar a mesma o
jovem Lucas Magalhães Ramos, aluno do Centro
Educacional Leonardo Da Vince, para falar da
experiência vivida pelo “Intercâmbio
Internacional”patrocinado por aquela Escola e as
Secretarias Municipais de Educação de Mimoso do
Sul e Muqui.

Contando com o apoio de V. Exa., a esta
nossa iniciativa que busca informar aos cidadãos
capixabas de projetos e temas de interesse de toda a
sociedade, enviamos as nossas mais atenciosas.

Saudações,

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício n° 460/2005 – Defiro.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO S/N°/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 TRIBUNA
LIVRE da SESSÃO ORDINÁRIA do dia 05 de
dezembro do ano em curso, para que seja destinada à
fala ao Sr. Sandro Horácio da Silva, membro do
Movimento Pró Universidade Federal do Norte do
Espírito Santo.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
Vitória/ES, 21 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA
2° Secretário

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Ofício s/n° – Defiro.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Protocolo Geral

055950-0 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Nome – PRESIDENTE REGIONAL P-
SOL/ES
Assunto – solicitando representação sobre
fatos publicados em veículo de comunicação.

Entrada 19/10/2005
Tipo Número
Data Documento 19/10/2005
Ofício

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

O PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE – P-SOL/ES, por meio de seu
Presidente Regional infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e baseado no disposto
nos artigos 17 do Código de Ética da Assembléia
Legislativa, art. 289, § 1° do Regimento Interno e art.
53, § 2° da Constituição Estadual, vem mui
respeitosamente perante V. Exa., oferecer:

REPRESENTAÇÃO

Em face dos seguintes Deputados Estaduais:
Fátima Couzi (PTB), Gilson Gomes (PFL), José
Tasso (PFL), Rudhinho de Souza (PSDB) e José
Ramos (PFL).

Assim procede pelas razões e fatos a seguir expostos:

Dos fatos:

1 – em decorrência das investigações brilhantes
realizadas pelo Ministério Público Federal, em
parceria com a Receita Federal, foi divulgado pelo
periódico capixaba “A Gazeta”, no dia 19/10/05, o
esquema de corrupção que contaminava esta casa no
período da Presidência do Dep. José Carlos Gratz;

2 – O referido periódico traz de forma detalhada a
maneira em que teria se dado o desvio e o repasse
desta verba, dos cofres públicos para os cinco
deputados da ativa, ora representados, além de outros
ex-parlamentares;

3 – A maior parte do suposto “mensalão” teria sido
paga pela editora Lineart, empresa que, de 1999 à
2000, recebeu quase R$ 5 milhões da ALES. Outra
parte teria saído da própria conta da ALES no
BANESTES. O esquema consistia, segundo o
Ministério Público Federal, na simulação de ajuda
financeira da ALES à varias entidades, todavia, os
supostos patrocínios seguiam outro caminho. Ou
eram depositados diretamente na conta dos
representados ou sacados por “laranjas” a fim de
mascarar ilicitude da operação.

4 – Fato é que diferentes as quotas repassadas e bem
similar o meio pelo qual teria se deu este repasse que
em seguida, passo a detalhar:

• FÁTIMA COUZI: teria recebido o cheque
n° 016706, no valor R$ 2.000,00
proveniente da ALES e que se destinaria a
uma Associação, contudo, teria depositado
na conta pessoal da representada MARIA
DE FÁTIMA ROCHA COUZI, CPF
379.547.257-15, no BANESTES. Além
deste, dois outros cheques teriam sido
depositados na conta de um membro de
seu gabinete, Sr. Carlos Lemos Barbosa
Junior, no lapso temporal entre Março e
Abril de 2003, sendo ambos no valor de R$
3.000,00.

• GILSON GOMES: teria recebido e
depositado em sua conta pessoal no
BANESTES, dois cheques emitidos por
esta Casa de Leis, supostamente com
destino a uma Associação, sendo ambos no
valor de R$ 6.000,00, o primeiro deles,
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depositado no dia 15 de Abril de 1999 e o
segundo, no dia 13 de Agosto de 1999.
Nesta mesma data, teria sido depositado
ainda um terceiro cheque de mesmo valor,
contudo, destinado a uma outra
Associação.

• JOSÉ TASSO DE ANDRADE: teria
sacado através de sua assessora Lucimara
da Silva Borges um cheque no valor de R$
3.000,00, na data de 30/03/1999,
supostamente destinado à Associação de
Proteção e Assistência a Maternidade e a
Infância. Teria sacado ainda um cheque
no valor de R$ 5.000,00, em dezembro de
2002, destinado a Associação de
Moradores de Pedra Menina, além de
outros quatro cheques no total de R$ 15.5
mil supostamente destinados ao CIAC
Raimundo Andrade;

• RUDINHO DE SOUZA: Teria recebido
um cheque no valor de R$ 11.000,00 de
uma das contas da Editora “Lineart” no
dia 09 de Agosto de 1999. Segundo a
Receita Federal, as contas da referida
empresa foram usadas como
intermediárias do dinheiro desviado da
ALES no esquema de patrocínios.

• JOSÉ RAMOS: Teria, em 1999, recebido
5 parcelas no valor R$ 4.900,00 da editora
“Lineart”, totalizando o valor de R$
24.000,00, dinheiro que teria sido usado
para a aquisição de um veículo Vectra,
modelo GLS. Conste-se que os cheques
teriam sido depositados nos dia 17 de cada
mês.

5 – Diante do narrado, não pairam dúvidas a respeito
da gravidade da atitude dos Deputados, que ao
receberem vantagem indevida do Sr. Carlos
Guilherme Lima (que se encontra preso pela Polícia
Federal, acusado de ser o mentor financeiro do Crime
Organizado no Espírito Santo) ultrajaram a ÉTICA e
o DECORO PARLAMENTAR, deveres inerentes
ao Deputado, o que enseja obrigatoriamente a
abertura do processo de CASSAÇÃO DE SEUS
MANDATOS;

Do Direito:

6 – O Código de Ética da Assembléia Legislativa,
instituído pela Resolução nº 1.775/95, reza em seu
art. 10, II, que perderá o mandato o Deputado que
praticar quaisquer atos contrários á ética e ao decoro
parlamentar. Por seu turno, o art. 4º, IV, do mesmo
Código considera incompatível com o decoro e a
ética o recebimento ou solicitação, para si ou para
outrem, de vantagens indevidas;

7 – Do mesmo modo, o Regimento Interno da Casa
dispõe em seu art. 290, II, que o Deputado perderá o
mandato quando proceder de forma incompatível
com Decoro Parlamentar;

8 – A Constituição Estadual, no art. 53, § 1º, delimita
sobremaneira o conceito de falta de decoro
parlamentar e dispõe ser a percepção de vantagens
indevidas uma de suas formas. Na realidade, o
Código de Ética, o Regimento Interno e a
Constituição Estadual só fizeram reproduzir o que
determina a Lei Magna do país. A Constituição
Federal em seu art. 55, § 1º define como falta de
decoro Parlamentar a percepção de vantagem
indevida, que pela gravidade deve ser punida com a
perda do mandato;

9 – Ainda sobre o enquadramento legal da atitude dos
Deputados, cabe citar a Lei 8.429/92, a qual veio
punir agentes públicos por atos de improbidade
administrativa. A Lei em seu art. 11 define ser ato de
improbidade administrativa qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade;

10 – Diante da alegação dos fatos expostos e com
base nos dispositivos legais citados, resta imperioso
que seja reconhecida a quebra de decoro parlamentar
dos representados, que violaram os princípios
Constitucionais da moralidade e da legalidade na
administração pública, agindo com falta de retidão
que exige a coisa pública. Além da quebra de decoro,
os Deputados contribuíram decisivamente para o
comprometimento da Assembléia Legislativa com
pessoas acusadas de serem os chefes do Crime
Organizado no Espírito Santo, institucionalizado-o,
dessa forma.

Do Pedido:

11 – Diante da constatação de que os Deputados
FÁTIMA COUZI, JOSÉ TASSO, RUDINHO DE
SOUZA, GILSON GOMES E JOSÉ RAMOS
teriam agido com quebra de decoro parlamentar ao
perceber vantagens indevidas, urge que a Assembléia
Legislativa, por meio de sua Corregedoria, tome as
devidas providências, já que há indícios suficientes
que comprovam que os Deputados agiram
incompativelmente com a ética e o decoro
parlamentar, violando princípios constitucionais e
comprometendo sobremaneira a integridade moral da
Assembléia Legislativa. Mister se faz que haja a
completa moralidade do Poder Legislativo e para
tanto não cabe outra alternativa a não ser a de
requerer a Vossa Excelência que de início ao
processo de Cassação dos mandatos dos Deputados,
encaminhando esta representação à Corregedoria
Geral desta Casa no prazo de 02 (dois) dias,
conforme determina o art. 17, parágrafo único, do
Código de Ética;
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12 – Sejam requisitados todos os documentos
constantes na investigação realizada pela Receita
Federal.

13 – Requer ainda que a Corregedoria Geral constitua
uma Comissão Especial de Inquérito a fim de
promover as devidas apurações e responsabilidades e
que ao final decida pela cassação dos mandatos dos
representados;

Vitória, 19 de outubro de 2005.

Respeitosamente,

SILVIO FELINTO
Presidente Regional P-SOL/ES

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Representação do Presidente Regional
do Partido Socialismo e Liberdade – P-SOL, Sr.
Silvio Felinto... - À Corregedoria Geral nos termos
do Artigo 17, da Resolução n° 1775 de 1995, do
Regimento Interno.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Protocolo Geral

055956-0 PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nome DEPUTADA JANETE DE SÁ
Assunto: Requerendo apuração de denúncia
veiculada em jornais de grande circulação,
acusando Deputados de comportamento
incompatível com a ética e o decoro
parlamentar.
Entrada 20/10/2005
Tipo Número
Data Documento 20/10/2005
Requerimento

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DA DEPUTADA

JANETE DE SÁ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR
GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JANETE DE SÁ, deputada estadual lotada
nesta Casa de Leis, no uso de suas prerrogativas
constitucionais, legais e regimentais, em nome da
moralidade administrativa, amparada no que diz o
artigo 20 da Resolução nº 1.775, vem à presença de
Vossa Excelência apresentar REQUERIMENTO
para apuração de denúncia veiculada em jornais de
grande circulação, acusando deputados de

comportamento incompatível com ética e o decoro
parlamentar, conforme noticiado pelos jornais A
GAZETA (edição nº 26.517, páginas 15, 16, 17, 18 e
19) e A TRIBUNA (edição nº 21.765, página 30), em
data de ontem, dia 19 de outubro, conforme cópia em
anexo.

Segundo a matéria jornalística citada, alguns
deputados da legislatura anterior e atual teriam
recebido em conta pessoal ou de servidores do
respectivo Gabinete Parlamentar, depósitos em
cheques destinados à diversas entidades da sociedade
civil.

Diante de escândalo de tais proporções,
Excelência, não resta outra alternativa a esta Casa,
senão a instauração de procedimento ético
disciplinar, com o fim de apurar se houve falta para
com a ética e o decoro parlamentar, à luz das
determinações da Constituição Estadual, do
Regimento Interno desta Casa e das obrigações
impostas pela Resolução nº 1.775, que institui o
Código de Ética e Disciplina e Decoro Parlamentar,
especialmente o disposto no artigo 4º, incisos IV, V e
IX

Pelo exposto, surge a necessidade de rápida e
eficiente apuração, com o fim de passar a limpo o
bom nome dessa Casa de Leis, apresentando à
Sociedade Capixaba as providencias tomadas,
especialmente no que respeita as determinações
regimentais em face dos parlamentares que de fato e
comprovadamente praticaram atos que atentam
contra seus mandatos.

Requer o recebimento do presente
requerimento, na forma do artigo 20, da Resolução nº
1.775, com regular processamento, para que sejam
aplicadas as medidas disciplinares que o caso requer,
inclusive, REPRESENTAÇÃO À MESA
DIRETORA PARA APLICAÇÃO DA PENA DE
PERDA DE MANDATO, aos que houveram dado
motivo para essa medida.

Certa de que tal afronta ao nome do Poder
Legislativo não ficará sem que todos os atos e fatos
noticiados sejam esclarecidos, pede urgência-
urgentíssima ao processamento do presente
requerimento, por ser medida de direito e JUSTIÇA.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
20 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual – PSB

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Representação da Deputada Janete de
Sá. - Junte-se à representação apresentada pelo
pessoal e protocolada no dia 19 de outubro de 2005,
seguindo a sua tramitação apenas como peça
informativa.
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 217/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Submeto à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o projeto de lei complementar em que
solicito autorização para contratação temporária de
pessoal para atender as necessidades do Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo – IASES, entidade
autárquica, com personalidade jurídica de direito
público interno e autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria de Estado da
Justiça – SEJUS, que tem como finalidade, de acordo
com o estabelecido na Lei Complementar n.º
314/2005, formular, implementar e manter o sistema
de atendimento responsável pela execução das
medidas sócio-educativas ao adolescente em conflito
com a lei.

O Instituto é constituído de 06 (seis)
Unidades de Internação, com atendimento 24 (vinte e
quatro) horas por dia, sendo elas: Unidade de
Internação Sócio-Educativa - UNIS, Unidade de
Internação Provisória - UNIP, Centro Integrado de
Atendimento Sócio-Educativo - CIASE, Unidade de
Atendimento ao Deficiente - UNAED, Unidade
Feminina de Internação - UFI e Casa de Passagem
“Maria da Penha Guzzo”.

E ante essa estrutura, o IASES dispõe de
escasso material humano para assegurar o sistema de
atendimento ao adolescente em conflito com a lei,
bem como, as crianças e adolescentes deficientes da
UNAED e crianças vitimizadas da Casa de
Passagem, tendo em vista que o atendimento se
desenvolve por meio de redução do uso legítimo da
força e no aumento do uso de metodologias
educativas, através do que chamamos de “presença
pedagógica”, garantida pelo comparecimento
permanente dos profissionais junto às crianças e
adolescentes.

A presença pedagógica tem como estratégia o
desenvolvimento de atividades de escolarização, de
oficinas de cultura, de oficinas profissionalizantes,
esporte, atendimento às famílias e atendimento em
saúde, além de outras abordagens, que são realizadas
por profissionais com formação diversas, tais como:
psicologia, assistência social, pedagogia, dentre
outras.

E a situação de pessoal se agravou com a
recente inauguração da UNIP, construída de acordo

com os preceitos do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, em que todas as equipes de
trabalho tiveram que se dividir para fazer a contenção
e segurança nos novos espaços criados e, mesmo
assim, dos quatro módulos disponíveis na nova
Unidade, para um total do 80 vagas, só conseguimos
abrir dois, os outros dois módulos dependem de mais
assistentes de alunos para ser colocado em
funcionamento.

E, como todas as atividades desenvolvidas
pelos internos devem ser acompanhadas por
assistentes de alunos, por medida de segurança dos
oficineiros, dos professores e dos internos, as
atividades de cultura, esporte, escola e
profissionalização foram reduzidas, posto o
redirecionamento das equipes.

Ainda, na UNIP passam em média 100
adolescentes por mês. Cada adolescente internado
provisoriamente é intimado para audiências de 01 a
03 vezes no período de até 45 dias de internação.
Todas as audiências são acompanhadas por assistente
de alunos, sendo transportados pelos motoristas do
Instituto.

A título de informação, atualmente é de 30
(trinta) o quantitativo de audiências semanais,
juntando UNIP e UNIS.

Destacamos, que todo o deslocamento dos
internos, juntamente com os assistentes de alunos, é
feito pelos motoristas do Instituto.

Ressalto que o redirecionamento das equipes
existentes também ocorreu devido a reestruturação da
Unidade – CIASE, localizada no Bairro Maruípe –
Vitória(ES), que se tornou a porta de entrada do
Sistema.

Assim, é urgente a contratação de pessoal
qualificado para que possamos dar continuidade ao
processo de implantação da proposta sócio-educativa
junto aos adolescentes, de forma a romper
definitivamente com o modelo correcional-repressivo
e contribuir com a redução dos índices de violência,
através da educação para valor, utilizando como
estratégia o desenvolvimento de atividades de
escolarização, de oficinas de cultura, de oficinas
profissionalizantes, esporte, atendimento às famílias
e atendimento em saúde, garantindo, assim, os
preceitos do ECA.

Saliento, ainda, que a proposta de contratação
de profissionais da área jurídica, econômica, contábil,
se deve ao fato de estar sendo implementado nova
proposta de trabalho na área administrativa do
Instituto, visando a agilidade e melhor atendimento
aos objetivos do Órgão.
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Dada a relevância da proposição, solicito sua
apreciação com a urgência devida.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
25/2005

Autoriza o Poder Executivo a
realizar contratação temporária de
pessoal para atender às
necessidades emergenciais do
Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo –
IASES.

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar contrato administrativo de prestação de
serviço, por prazo determinado, para admissão de
pessoal, em caráter temporário, para atender às
necessidades emergenciais do Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo –
IASES.

Art. 2.º Os contratos previstos no artigo 1.º
respeitarão o prazo máximo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogados por igual período.

Art. 3.º É proibido o desvio de função do
pessoal contratado na forma desta Lei
Complementar.

Art. 4.º É proibida a contratação, na forma
desta Lei Complementar, de servidores da
administração direta ou indireta, da União, do Estado
e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas
constitucionalmente.

Art. 5.º Nas contratações serão observados
os valores de salário-base pago ao pessoal do quadro
de servidores do IASES, observada a
proporcionalidade da carga horária efetivamente
prestada.

Art. 6.º Aplicam-se ao pessoal contratado os
mesmos deveres, proibições e responsabilidades
vigentes para os servidores públicos integrantes do
IASES.

Art. 7.º As infrações disciplinares atribuídas
ao pessoal contratado nos termos desta Lei
Complementar, serão apuradas mediante sindicância
e/ou processo administrativo, assegurada a ampla
defesa e concluídas nos mesmos prazos estabelecidos
para os servidores efetivos.

Art. 8.º O contrato firmado de acordo com os
termos desta Lei Complementar, extinguir-se-á sem
direito a indenização:

I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – por conveniência da Administração;
IV – quando o contratado incorrer em falta

disciplinar;
V – quando da homologação de concurso

público para provimento de cargos.

Art. 9º É assegurado aos contratados o
direito ao gozo de licença para tratamento de sua
própria saúde, por acidente em serviço, por doenças
profissionais, por gestação e por paternidade, vedada
quaisquer outras espécies de afastamento.

Parágrafo único. O contratado em caráter
temporário fará jus, ainda:

I – ao décimo terceiro salário, proporcional
ao tempo de serviço prestado nesta condição;

II – ao adicional de férias proporcional ao
tempo de serviço prestado;

III – ao adicional noturno;
IV – ao vale-transporte;
V – ao auxílo-alimentação definido por lei.

Art. 10. O servidor ocupante do cargo de
Assistente de Alunos, deverá possuir o ensino médio
completo.

§ 1° O regime de escala do cargo de
Assistente de Aluno, a ser fixado pela Administração
das Unidades, será de 12 x 36 hs.

§ 2° A carga horária dos cargos constantes do
anexo I, com exceção do Assistente de Aluno, será de
40 hs semanais.

Art. 11. A definição dos cargos e o
quantitativo máximo de pessoal que poderá ser
admitido mediante contratação temporária, assim
como o valor unitário e a descrição dos cargos, são os
constantes dos Anexos I e II da presente Lei
Complementar.

Art. 12. As despesas decorrentes da
execução da presente Lei Complementar correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito adicional suplementar para atendimento
das despesas decorrentes desta Lei Complementar.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a
prorrogar por até 3 (três) meses, a contar da
publicação desta lei complementar, os Contratos
Administrativos de Prestação de Serviço, em caráter
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temporário, vigentes e autorizados pela Lei
Complementar n.º 274/2003.

Art. 15. Esta lei complementar entra em
vigor a partir da data de sua publicação.

ANEXO I - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

NOMENCLATURA QTD
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

Assistente de Aluno (*) 177 520,20 92.075,40

Assistente Administrativo 06 585,70 3.514,20

Artífice 04 309,00 1.236,00

Inst.de Ens. Prof. Ind. 03 585,70 1.757,10

Motorista 17 309,00 5.253,00

Advogado 04 844,62 2.578,48

Assistente Social 14 1.002,07 14.028,98

Administrador 02 1.002,07 2.004,14

Economista 01 1.002,07 1.002,07

Contador 01 1.002,07 1.002,07

Psicólogo 10 1.002,07 10.020,70

Pedagogo 04 1.002,07 4.008,28

TOTAL 243 138.480,42

(*) Os Assistentes de Alunos trabalham em regime de
escala 12hX36h, fixado pela Administração das Unidades.

ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS
CARGOS, A QUE SE REFERE O ANEXO I

CARGO FUNÇÕES

ASSISTENTE DE
ALUNO

Manter a disciplina geral dos internos; prestar a
devida orientação as necessidades da educação;
encarregar-se da disciplina dos grupos de trabalho
formados pelas crianças/adolescentes; acompanhar
sempre que for necessário para médicos, hospitais,
exames, audiências e outros; executar outras tarefas
correlatas, ao nível das especificadas, à critério de
seu Chefe imediato.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Prestar toda a orientação a Diretoria em assuntos
atinentes à administração geral, orientar e conferir
tarefas administrativas a nível técnico médio,
auxiliar nos trabalhos técnico relativos a
administração geral; executar outras tarefas afins, a
critério do seu Chefe imediato.

ARTÍFICE

Executar atividades de manutenção e reparo;
orientar as tarefas de pessoal auxiliar ou que
estejam subordinados, dentro da categoria
funcional; responsabilizar-se pelos materiais e
equipamentos sob seus cuidados; executar outras
tarefas afins, a critério do seu Chefe imediato.

INST.DE ENS.
PROF. IND.

Desenvolver o ensino dos cursos
profissionalizantes e o potencial criativo dos
adolescentes do Instituto; programar e administrar
cursos de sua especialidade; responsabilizar-se pela
conservação de matérias e equipamentos utilizados
e contidos sob sua guarda; manter estreita ligação
com seu chefe imediato, informando-o sobre o
desenvolvimento de sua atividades; executar outras
atividades afins a critério de seu Chefe imediato.

MOTORISTA

Conduzir veículos com a necessária documentação;
lubrificar e abastecer os veículos, zelando pela sua
conservação; cuidar das revisões mecânicas, sob
orientação da chefia do setor; executar pequenos
reparos ou encaminhar os veículos para consertos e
vistorias, seguindo orientação da chefia do setor;
preencher diariamente o boletim de ocorrências;
respeitar as regras de trânsito e responder pelas
infrações; recolher o veículo na garagem quando
concluído o serviço; assumir responsabilidade pelo
veículo que lhe é destinado no trabalho; executar
outras tarefas afins, a critério do seu Chefe
imediato.

ADVOGADO

Emitir pareceres jurídicos; assistir diretamente o
serviço de Pessoal, nos assuntos jurídicos
relacionados a emprego; exercer assistência legal
preventiva geral; representar o Instituto; prestar
assistência jurídica; executar outras tarefas afins, a
critério do seu Chefe imediato.

ASSISTENTE
SOCIAL

Estudar os casos das crianças e adolescentes
encaminhados, fazendo o levantamento necessário
à verificação da elegibilidade de serem atendidos
pelo Órgão, família e comunidade; estudar a
condição sócio-econômica da criança e do
adolescente, procurando detectar as causas que
motivam a sua situação problema; realizar visitas
familiares dos internos; participar de reuniões de
equipe técnica e auxiliar na Unidade; promover o
encaminhamento do interno de acordo com o
diagnóstico e orientação formulada; executar outras
tarefas afins a critério do seu Chefe imediato.

ADMINISTRADOR

Programar as atividades administrativas visando o
aprimoramento do sistema; elaborar planos de
trabalho, regulamentos, normas internas, etc, no
sentido de otimizar o desempenho das rotinas
administrativas; estudar e dar parecer técnico à
todas as consultas atinentes à administração de
pessoal; executar outras tarefas afins à critério do
seu Chefe imediato

ECONOMISTA

Realizar levantamentos acerca da situação
econômica do Instituto; elaborar planos anuais e
plurianuais; sugerir providências necessárias à
coordenação da política econômica do Instituto;
elaborar planos e programas de trabalho,
objetivando a máxima eficiência das atividades;
elaborar o orçamento do programa anual, sugerindo
as devidas alterações; exercer controle da execução
orçamentária; executar outras tarefas afins à
critério do seu Chefe imediato.

CONTADOR

Elaborar os balancetes mensais; conferir o
documento de acordo com o plano de contas;
orientar o arquivo de documentos de caixa e extra-
caixa; orientar e conferir o serviço de empenho
controle orçamentário; auxiliar o Chefe do Setor na
prestação de contas ao Tribunal de Contas; fazer a
conformidade diária; executar outras tarefas afins.

PSICÓLOGO

Aplicar testes específicos para avaliar o grau de
desenvolvimento intelectual, bem como, usar
técnicas de exame de personalidade, em sessões
individuais ou coletivas; orientar os casos para fins
educacionais ou vitais, a partir de dados colhidos;
dar orientação psicológica indireta aos internos por
intermédio dos servidores que mantém contato
freqüente com as crianças e adolescentes com o
objetivo de captar a sua problemática; executar
outras tarefas afins, a critério do seu Chefe
imediato.

PEDAGOGO

Prestar orientação educacional as crianças e
adolescentes quanto a escolha profissional,
desenvolvimento escolar, ajustamento ao grupo, à
Unidade e ao sistema educacional; administrar
serviços escolares e promover a organização
necessária, documentando e distribuindo os
assuntos inerentes a formação, para melhor
controle do acompanhamento escolar e do
movimento de matrículas; participar da equipe
técnica da Unidade; planejar as atividades e
desenvolvimento do seu serviço; executar tarefas
afins, à critério do seu Chefe imediato.
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem n° 217/2005. - Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança, de
Cidadania e de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 218/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Levo à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o incluso projeto de lei que introduz
alteração na legislação que define as taxas devidas ao
Estado em razão do exercício regular do poder de
polícia.

Trata-se de proposta sugerida pelo
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo à vista da alteração da
Lei n° 3218, de 20-07-1978, especificamente, no que
“tange” à introdução da necessidade de
cadastramento de empresas especializadas em
formação e treinamento de brigadas de incêndio e
bombeiros profissionais civis.

A alteração que ora se propõe tem como
intuito atribuir ao CBMES a fiscalização, em todo o
território do Estado, das atividades desempenhadas
por empresas atuantes na área de prestação de serviço
de bombeiro profissional civil, assim como de
empresas especializadas na formação e treinamento
de brigadas de incêndio e de bombeiros profissionais
civis.

Atendendo a essas exigências será necessário
introduzir alterações na Lei 7001 de 27-12-2001, que
dispõe sobre a definição de taxas devidas ao Estado
em razão do regular exercício do poder de polícia,
principalmente no que diz respeito ao acréscimo do
item “10 – BRIGADA DE INCÊNDIO” e seus
respectivos fatos geradores à tabela VIII – CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR.

Diante do exposto solicito o empenho dessa
ilustre Casa de Leis no sentido da aprovação deste
projeto de lei.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 324/2005

Inclui item na tabela VIII da Lei n°
7001, de 27 de dezembro de 2001,
alterada pela Lei n° 7564, de 18 de
novembro de 2003.

Art. 1° Fica incluído na tabela VIII da Lei n°
7001, de 27-12-2001, alterada pela Lei n° 7564, de
18-11-2003, o item 10, na forma do Anexo Único
que integra a presente lei.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos 90 (noventa) dias
depois.

ANEXO ÚNICO a que se refere o art. 1° que
integra a presente lei.

TABELA VIII
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Classificação Fato Gerador Valor em
VRTE

10. BRIGADAS DE INCÊNDIO

10.1 Cadastramento de empresas
especializadas na formação e
treinamento de brigadas de incêndio
e Bombeiros Profissionais Civis

150

10.2 Cadastramento de empresas
prestadoras de serviços de Bombeiro
Profissional Civil

200

10.3 Curso de Instrutor de Brigadas de
Incêndio e Bombeiros Profissionais
Civis, por aluno

150

10.4 Curso de Formação de Brigadas de
Incêndio, por aluno

130

10.5 Curso de Formação de Bombeiros
Profissionais Civis, por aluno

200

10.6 Recolhimento da Anotação de
Responsabilidade Profissional, por
turma de 20 alunos

50

10.7 Avaliação dos brigadistas e
bombeiros profissionais civis
formados pelas empresas
especializadas e registros dos
certificados, por certificado

30

10.8 Registro do certificado das empresas
que possuem brigada de incêndio,
por certificado

30

10.9 Aluguel do campo de treinamento do
CEIB, por período de 04 horas

500

10.10 Reciclagem de instrutores de
brigadas de incêndio, por aluno

75

10.11 Reciclagem dos brigadistas de
incêndio, por aluno

65

10.12 Reciclagem de bombeiros
profissionais civis, por aluno

100

10.13 Recadastramento de empresas
especializadas na formação e
treinamento de brigadas de incêndio
e bombeiros particulares

75

10.14 Recadastramento de empresas
prestadoras de serviço de bombeiro
profissional civil

100

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem n° 218/2005. - Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança, de
Cidadania e de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 219/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR
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Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Submeto à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o projeto de lei que versa sobre a criação
do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural –
CEPAC, órgão colegiado consultivo, deliberativo e
normativo, que passará a integrar a estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado da
Cultura – SECULT.

Os motivos que me levam a formular a
criação do CEPAC dizem respeito à necessidade de
se contar com um Conselho com atuações
específicas, voltado exclusivamente para a defesa,
preservação e promoção do patrimônio cultural do
Estado, através de inventários, registros, vigilância,
tombamento e outras formas possíveis de
acautelamento.

Enfatizo que a proposta de criação do
CEPAC, materializada no projeto de lei em
evidência, é fruto de uma série de reuniões com a
sociedade civil organizada, líderes e formadores de
opinião dos Municípios Capixabas, profissionais do
ramo e agentes públicos, que contribuíram para a
concepção e formatação final do projeto.

Portanto, a criação do CEPAC é uma
reivindicação democrática da sociedade e instituições
pertinentes à área do patrimônio cultural, em prol dos
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade capixaba,
nos quais se incluem: as formas de expressão; os
modos de criar, fazer e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artísticas e culturais; os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

Diante do exposto, solicito de Vossa
Excelência, o empenho na aprovação do projeto de
lei que ora submeto ao exame dessa Casa.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
26/2005

Cria o Conselho Estadual de
Patrimônio Cultural – CEPAC e dá
outras providências.

Art. 1º Fica criado o Conselho Estadual de
Patrimônio Cultural - CEPAC, órgão colegiado
consultivo, deliberativo e normativo, de direção
superior, que passa a integrar a estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado da
Cultura – SECULT.

Parágrafo único. À referida Secretaria
compete viabilizar os meios e os recursos técnicos,
humanos, financeiros, materiais e logísticos
necessários ao funcionamento do CEPAC.

Art. 2º A Estrutura funcional do CEPAC é a
constante no anexo I, que integra esta lei
complementar.

Art. 3º As competências, finalidades e áreas
de atuação do CEPAC, são as seguintes:

I – planejar e formular, em parceria com a
Secretaria de Estado da Cultura, as políticas públicas
para a área do patrimônio cultural, que abrange os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:

a) as formas de expressão;
b) os modos de criar, fazer e viver;
c) as criações científicas, artísticas e
tecnológicas;
d) as obras, objetos, documentos, edificações
e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
e) os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

II – acompanhar a execução das políticas
públicas para as áreas referidas no inciso I;

III – apreciar, emitir pareceres ou
manifestar–se, por intermédio das suas câmaras ou
plenário, sobre matérias de natureza ou que versem
sobre o patrimônio cultural, nos processos
submetidos a sua análise;

IV – cadastrar e reconhecer as instituições
culturais sem fins lucrativos, ou de utilidade pública,
das áreas do patrimônio cultural, para fins de
recebimento de auxílios, subvenções sociais,
doações, patrocínios e investimentos, com recursos
do Tesouro Estadual ou de fundo de cultura;

V – baixar atos, resoluções e deliberações;
expedir notificações e embargos, pertinentes a sua
área de atuação, competências e finalidades;

VI – fiscalizar, promover a defesa e proteger
o patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo,
por intermédio de ações que objetivem a vigilância
permanente, a preservação, o registro, o inventário, a
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tutela e o tombamento de bens materiais e imateriais,
nos termos da Lei;

VII – apreciar e aprovar, previamente,
projetos de restauração, conservação, manutenção ou
relativos a quaisquer interferências físicas em bens
tombados;

VIII – solicitar ou requerer dos órgãos
públicos competentes, instituições ou empresas do
setor privado e pessoas físicas, informações, ações ou
providências necessárias à defesa, preservação,
conservação e manutenção dos bens tombados;

IX – submeter ao Governador do Estado, por
intermédio do Secretário de Estado da Cultura, para
homologação, resoluções de tombamentos de bens,
nos termos do Artº 183, da Constituição Estadual;

X – submeter ao Secretário de Estado da
Cultura, para homologação, os atos necessários;

XI – manter o intercâmbio com os demais
Conselhos de Patrimônio Cultural existentes no
Estado, no País e no Exterior ;

XII – solicitar ou requerer aos órgãos
públicos, apoio técnico ou logístico para a
consecução dos seus objetivos;

XIII – articular–se ou formar parcerias com
órgãos federais, estaduais, municipais e, com a
iniciativa privada, objetivando assegurar os interesses
e a defesa do patrimônio cultural espírito–santense;

XIV – participar, por intermédio dos seus
representantes, de seminários, conferências, reuniões,
eventos e outros, de interesse do patrimônio cultural
espírito–santense;

XV – incentivar a criação de Conselhos
municipais de patrimônio cultural, no âmbito do
Estado do Espírito Santo;

XVI – Solicitar à Secretaria de Estado da
Cultura a realização das despesas necessárias ao seu
funcionamento e custeio;

XVII – prestar informações ao público, por
intermédio da Secretaria Executiva, sobre matérias
pertinentes a sua área de atuação;

XVIII – promover os atos e ações necessárias
ao processo sucessório (eleições) dos seus membros;

XIX – outras competências e finalidades
pertinentes a sua área de atuação.

Art. 4º. O CEPAC compõe-se de:

I – Plenário
II – Presidência
III – Secretaria Executiva
IV – Câmaras

Art. 5º O Secretário de Estado da Cultura é o
Presidente de Honra do CEPAC, competindo–lhe:

I – dar posse aos conselheiros e membros
eleitos;

II – promover e conduzir o processo eleitoral
de escolha dos conselheiros;

III – presidir as reuniões do Conselho;
IV – homologar os atos e resoluções

necessárias;
V – indicar para nomeação do Governador do

Estado, o Secretário Executivo do Conselho;
VI – convocar reuniões extraordinárias,

quando necessárias;
VII – outras competências e atribuições

pertinentes.

Art. 6º O CEPAC elegerá um Conselheiro -
Presidente entre os conselheiros titulares, na forma
estabelecida no seu Regulamento.

Art. 7º Ao Conselheiro - Presidente compete:

I – presidir as reuniões do Conselho nas
faltas, ausências ou impedimentos do Presidente de
Honra;

II – praticar os atos e ações administrativas
necessárias ao funcionamento do Conselho, com o
apoio da Secretaria Executiva;

III – representar o Conselho em reuniões,
cerimônias e outros eventos;

IV – convocar reuniões extraordinárias,
quando necessárias;

V – submeter, ao Secretário de Estado da
Cultura, os atos, deliberações e resoluções que
necessitem de homologação em estância superior;

VI – outras competências ou atribuições
pertinentes.

Art. 8º À Secretaria Executiva compete:

I – prestar todo o apoio técnico e
administrativo necessário ao funcionamento do
Conselho, providenciando os meios, recursos
humanos, materiais e logísticos disponíveis;

II – assessorar a Presidência;
III – manter organizado e administrar os

arquivos e documentos do Conselho;
IV – prestar informações ao público;
V – providenciar a digitalização de

documentos;
VI – receber, controlar e expedir as

correspondências de interesse do Conselho;
VII – preparar as matérias de interesse do

Conselho para publicação;
VIII – Organizar e controlar a pauta de

reuniões do plenário e da presidência;
IX – secretariar a Presidência e as reuniões

do plenário;
X – outras competências e atribuições

pertinentes.
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Art. 9º Fica criado 01 (um) cargo de
Secretário Executivo, de provimento em comissão,
Ref. QC – 01, conforme dispõe o anexo II que integra
esta lei complementar.

Parágrafo único. Os recursos humanos e/ou
profissionais necessários ao apoio administrativo à
Secretaria Executiva do CEPAC, serão
disponibilizados pela Secretaria de Estado da Cultura
ou pelo Conselho Estadual de Cultura – CEC.

Art. 10. As competências e atribuições
básicas do cargo de provimento em comissão de
Secretário Executivo, serão definidas no
Regulamento desta lei.

Art. 11. As Câmaras que compõem o
CEPAC são as seguintes:

I – Câmara de Patrimônio de Bens Móveis
e Acervos;

II – Câmara de Patrimônio Arquitetônico e
Paisagístico;

III – Câmara de Patrimônio Ecológico e
Natural;

IV – Câmara de Patrimônio Arqueológico,
Paleontológico e Científico.

Parágrafo único. As áreas e/ou modalidades
abrangidas pelas referidas Câmaras, serão definidas
em Regulamento próprio.

Art. 12. As Câmaras serão representadas,
cada uma, por 03 (três) conselheiros, sendo 01 (um)
deles o titular e representante da câmara no plenário.

Parágrafo único. Os conselheiros titulares
das Câmaras serão nomeados pelo Governador do
Estado, escolhidos em listas tríplices resultantes do
processo eleitoral para a composição do Conselho.

Art. 13. A eleição para a escolha dos
conselheiros que comporão as Câmaras e regiões,
será promovida pelo Presidente de Honra do CEPAC,
com o apoio da Secretaria Executiva, na forma
prevista no Regulamento.

Art. 14. O Plenário CEPAC será composto
na forma seguinte :

I – pelo Presidente de Honra;
II – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio de Bens Móveis e Acervos;
III – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico;
IV – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio Ecológico e Natural;
V – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio Arqueológico, Paleontológico e
Científico.

VI – pelo conselheiro titular representante do
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo;

VII – pelo conselheiro titular representante
da Procuradoria Geral do Estado;

VIII – pelo conselheiro titular representante
do Instituto de Arquitetos;

IX – pelo conselheiro titular representante do
IPHAN;

X – pelo conselheiro titular representante da
Coordenação de Memória e Patrimônio da Secretaria
de Estado da Cultura;

XI – pelo conselheiro titular representante da
Região Metropolitana;

XII – pelo conselheiro titular representante
da Região Norte;

XIII – pelo conselheiro titular representante
da Região Noroeste;

XIV – pelo conselheiro titular representante
da Região Sul;

XV – pelo conselheiro titular representante
da Região Serrana.

§ 1º O Presidente do CEPAC somente poderá
proferir voto nas reuniões, matérias ou decisões
submetidas ao plenário, na hipótese de desempate na
votação dos demais conselheiros.

§ 2º As regiões administrativas são formadas
pelos seguintes municípios:

I – Região Metropolitana da Grande Vitória
(Região Administrativa 1): Vitória, Vila Velha,
Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão;

II – Região Norte (Regiões Administrativas 2
e 6): Aracruz, Linhares, Sooretama, Rio Bananal,
João Neiva, Ibiraçu, Jaguaré, São Mateus, Conceição
da Barra e Pedro Canário;

III – Região Noroeste (Regiões
Administrativas 7, 8, 9 e 10): Colatina, Marilândia,
Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Pancas, Alto
Rio Novo, São Domingos do Norte, Vila Valério,
São Gabriel da Palha, Águia Branca, Nova Venécia,
Boa Esperaça, Pinheiros, Montanha, Mucurici, Ponto
Belo, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão,
Barra de São Francisco e Mantenópolis;

IV – Região Sul (Regiões Administrativas 3,
11 e 12): Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma,
Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul, Vargem
Alta, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo
Monteiro, Muqui, Atílio Vivacqua, São José do
Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do
Sul, Presidente Kennedy, Alegre, Guaçuí, Dores do
Rio Preto, Divino São Lourenço, Ibitirama, Muniz
Freire, Iúna, Irupí, Ibatiba;

V – Região Serrana (Regiões Administrativas
4 e 5): Conceição do Castelo, Venda Nova do
Imigrante, Marechal Floriano, Domingos Martins,
Afonso Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São
Roque do Canãa, Itaguaçu, Itarana.

§ 3º Cada região será representada no
CEPAC por 03 (três) Conselheiros, sendo 01 (um)
deles o titular no plenário, escolhidos pelos
Conselhos Municipais de Cultura, ou, pelas entidades
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relacionadas ou pertinentes à área de Patrimônio
Cultural, sem fins lucrativos, sediadas nos municípios
abrangidos pela região, há mais de 03 (três) anos, que
estejam em pleno funcionamento e em situação
jurídica e fiscal regulares, de acordo com o
estabelecido no Regulamento desta lei complementar.

§ 4º Os conselheiros – titulares das regiões
serão nomeados pelo Governador do Estado,
escolhidos em listas tríplices resultantes do processo
eleitoral para a composição do Conselho.

Art. 15. O mandato dos conselheiros do
CEPAC é de 02 (dois) anos, a contar da data da
publicação do Diário Oficial do Estado do termo de
Posse, permitida a reeleição para os mandatos
seguintes.

§ 1º Em caso de vacância, a designação do
conselheiro substituto será para completar o prazo de
mandato do conselheiro substituído;

§ 2º Na hipótese da vacância prevista no § 1°
deste artigo, ou, nas faltas ausências ou
impedimentos do conselheiro titular, será este
substituído pelo conselheiro imediato, na ordem de
escolha determinada na lista tríplice, pelo
Governador do Estado.

Art. 16. O plenário do CEPAC reunir–se–á,
em caráter ordinário, 01 (uma) vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente, por iniciativa própria, ou por
requerimento de, no mínimo, 02 (dois) terços dos
seus membros.

§ 1º As reuniões serão realizadas na sede do
Conselho Estadual de Patrimônio Cultural ou, fora
desta, por razões de interesse público ou de
conveniência técnica ou administrativa.

§ 2º O plenário do CEPAC reunir–se–á com
a presença mínima da metade e mais um dos seus
membros, sendo que, as deliberações ou decisões
serão tomadas se obtido o resultado na votação das
matérias, de 2/3 (dois terços) dos presentes.

§ 3º Dependem do voto mínimo de 2/3 (dois
terços) do plenário, as matérias referentes aos
seguintes assuntos:

I – alteração do Regulamento do Conselho;
II – revisão de pareceres, resoluções ou

deliberações do plenário;
III – outros assuntos ou matérias

consideradas relevantes.

Art. 17. São atribuições dos conselheiros que
compõem as câmaras do CEPAC ou representam as
regiões:

I – elaborar estudos técnicos e pareceres
pertinentes à respectiva área de atuação;

II – despachar ou manifestar–se em processos
submetidos à apreciação da respectiva câmara ou
representante da região;

III – promover vistorias ou diligências, a
pedido da presidência ou por determinação do
plenário;

IV – solicitar, por intermédio da presidência,
informações necessárias à instrução de processos, a
autoridades, dirigentes, profissionais, entidades
públicas ou privadas;

V – reunir–se, sempre que necessário, com
técnicos ou profissionais, objetivando melhor
embasamento ou conhecimento profundo de matérias
submetidas à análise da câmara ou do representante
da região;

VI – outras competências ou atribuições
pertinentes.

Art. 18. São espécies de atos administrativos
do CEPAC:

I – regimentos;
II – resoluções;
III – deliberações;
IV – pareceres;
V – indicações;
VI – notificações;
VII – interdições;
VIII – embargos;
IX – multas administrativas;
X – certidões;
XI – atestados;
XII – ofícios;
XIII – despachos
XIV – outros atos pertinentes à área de

atuação do CEPAC.

Art. 19. O plenário do CEPAC poderá, por
decisão da metade e mais um dos seus membros,
formar comissões permanentes ou provisórias, para
desenvolver estudos, projetos ou acompanhar a
execução das políticas públicas para a área do
Patrimônio Cultural.

Art. 20. É considerado de relevante interesse
público a função de conselheiro do CEPAC.

Art. 21. O Presidente de Honra do CEPAC
convocará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a data de publicação do Regulamento desta lei
complementar, as eleições para a composição do
Conselho.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar a presente lei complementar no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos orçamentários adicionais necessários
ao cumprimento desta lei complementar.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Anexo II - cargo de provimento em comissão criado
a que se refere o art. 9°

Nomenclatura Ref. Quantitativo Remuneração (R$)

Secretário Executivo QC – 01 01 1.173,18

TOTAL 01 1.173,18

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem n° 219/2005. - Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura, de
Educação e de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 220/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo,
projeto de lei que diz respeito à modernização e
reorganização do Conselho Estadual de Cultura –
CEC, órgão colegiado consultivo, deliberativo e
normativo que integra a estrutura organizacional
básica da Secretaria de Estado da Cultura –
SECULT, nos termos da Lei Complementar nº 76, de
22 de janeiro de 1996.

Os motivos que me levam a formular este
projeto de lei, decorreram da necessidade de se
atualizar e modernizar a legislação que normatiza o
CEC, que se acha obsoleta e defasada, não atendendo
mais aos anseios, demandas e objetivos da classe
artística e ao desenvolvimento cultural capixaba.
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Torna-se necessário enfatizar que a proposta
para a modernização e reorganização do CEC,
materializada no projeto de lei anexo, é fruto de uma
série de reuniões com a sociedade civil organizada,
classe artística, agentes culturais, líderes e
formadores de opinião dos municípios capixabas e
agentes públicos, que contribuíram para a concepção
e formatação final do projeto, que, resultou de forma
democrática em razão dos anseios das áreas
pertinentes à cultura, que necessitam de um
instrumento mais eficaz para alavancar o
desenvolvimento cultural em nosso Estado, no que
tange à formulação das políticas públicas e a sua
execução.

Face ao exposto, solicito o empenho de
Vossa Excelência, no sentido de envidar esforços na
aprovação desta proposição.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
27/2005

Reorganiza o Conselho Estadual de
Cultura – CEC e dá outras
providências.

Art. 1º O Conselho Estadual de Cultura -
CEC, criado pela Lei delegada nº 06, de 09 de
novembro de 1967, alterada pelas Leis nº 2.468, de
02 de dezembro de 1969 e, nº 4.152, de 06 de
setembro de 1988, passa a ter as suas competências,
finalidades, estrutura e normas fixadas por esta lei
complementar.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei a
expressão “Conselho Estadual de Cultura”, e a sigla
“CEC” se equivalem.

Art. 2º O CEC, órgão colegiado, consultivo,
deliberativo e normativo, de direção superior, integra
a estrutura organizacional básica da Secretaria de
Estado da Cultura – SECULT.

§ 1º À referida Secretaria compete viabilizar
os meios e os recursos técnicos, humanos,
financeiros, materiais e logísticos necessários ao
funcionamento do CEC.

§ 2º A estrutura funcional do CEC está
representada no Anexo I, que integra a presente lei
complementar.

Art. 3º As competências, finalidades e áreas
de atuação do CEC, são as seguintes:

I - planejar e formular, em parceria com a
Secretaria de Estado da Cultura - SECULT,
as políticas públicas para a área da cultura;
II - acompanhar a execução das políticas
públicas para a área da cultura;
III - apreciar, emitir pareceres ou manifestar-
se, por intermédio das suas câmaras ou
plenário, sobre matérias de natureza cultural,
nos processos submetidos a sua análise;
IV - cadastrar e reconhecer as instituições
culturais sem fins lucrativos, ou de utilidade
pública, para fins de recebimento de auxílios,
subvenções sociais, doações, patrocínios e
investimentos, com recursos do Tesouro
Estadual ou de Fundo de Cultura;
V - baixar atos, resoluções e deliberações;
expedir notificações e embargos, pertinentes
a sua área de atuação, competências e
finalidades;
VI - manter o intercâmbio com os demais
Conselhos de Cultura existentes no Estado,
no País e no exterior;
VII - Solicitar ou requerer dos órgãos
públicos, apoio técnico ou logístico para
consecução dos seus objetivos;
VIII - Articular-se ou formar parcerias com
órgãos federais, estaduais, municipais e, com
a iniciativa privada, objetivando assegurar os
interesses e a defesa da cultura espírito-
santense;
IX - Participar, por intermédio dos seus
representantes, de seminários, conferências,
reuniões, eventos e outros, de interesse da
cultura do Estado do Espírito Santo;
X - Incentivar a criação de conselhos
municipais de cultura, no âmbito do Estado
do Espírito Santo;
XI - Submeter ao Secretário de Estado da
Cultura, para homologação os atos
necessários;
XII - Solicitar à Secretaria de Estado da
Cultura a realização das despesas necessárias
ao seu funcionamento e custeio;
XIII - Prestar informações ao público, por
intermédio da Secretaria Executiva, sobre
matérias pertinentes a sua área de atuação;
XIV - Promover os atos e ações necessárias
ao processo sucessório (eleições) dos seus
membros;
XV - Outras competências e finalidades
pertinentes a sua área de atuação.

Art. 4º O Conselho Estadual de Cultural –
CEC compõe-se de:

I - Plenário
II - Presidência
III - Secretaria Executiva
IV - Câmaras
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Art. 5º O Secretário de Estado da Cultura é o
Presidente de Honra do CEC, competindo-lhe:

I - dar posse aos conselheiros e membros
eleitos;
II - conduzir o processo eleitoral de escolha
dos conselheiros e membros;
III - presidir as reuniões do Conselho;
IV - homologar os atos e resoluções
necessárias;
V – Indicar para nomeação do Governador

do Estado, os titulares dos cargos comissionados
previstos no Art. 9º e ANEXO II;

VI - convocar reuniões extraordinárias, se
necessário for;
VII - outras competências e atribuições
pertinentes.

Art. 6º O CEC elegerá um Conselheiro -
Presidente entre os conselheiros titulares, na forma
estabelecida no seu regulamento.

Art. 7º Ao Conselheiro - Presidente do CEC,
eleito pelo plenário, na forma do regulamento desta
Lei, compete:

I - presidir as reuniões do Conselho nas
faltas, ausências ou impedimentos do
Presidente de Honra;
II - praticar os atos e ações administrativas
necessárias ao funcionamento do conselho,
com o apoio da secretaria executiva;
III - representar o conselho em reuniões,
cerimônias e outros eventos;
IV – convocar reuniões extraordinárias, se
necessário for;
V - submeter, ao Secretário de Estado da
Cultura, os atos, deliberações e resoluções
que necessitem de homologação em estância
superior;
VI - outras competências ou atribuições
pertinentes.

Art. 8º À Secretaria Executiva compete:

I - prestar todo o apoio técnico e
administrativo necessário ao funcionamento
do conselho, providenciando os meios,
recursos humanos, materiais e logísticos
disponíveis;
II - assessorar a Presidência;
III - manter organizado e administrar os
arquivos e documentos do conselho;
IV - prestar informações ao público;
V - providenciar a digitalização de
documentos;
VI - receber, controlar e expedir as
correspondências de interesse do conselho;
VII – preparar as matérias de interesse do
conselho para publicação;

VIII - organizar e controlar a pauta de
reuniões do plenário e da presidência;

IX - secretariar a Presidência e as reuniões do
plenário;
X - outras competências e atribuições
pertinentes.

Art. 9º Ficam criados os cargos de
provimento em comissão, com suas nomenclaturas,
referências, quantitativos e valores, para atender as
necessidades de funcionamento do CEC, constantes
do anexo II, que integra a presente lei complementar.

Art. 10. As competências e atribuições
básicas dos cargos de provimento em comissão serão
definidos no regulamento desta Lei.

Art. 11. As Câmaras que compõem o CEC,
são as seguintes:

I - Câmara de Artes Cênicas;

II - Câmara de Artes Musicais;

III - Câmara de Artes Plásticas;

IV - Câmara de Audiovisual;

V - Câmara de Tradições Populares;

VI - Câmara de Literatura;

VII - Câmara de Bibliotecas.

Parágrafo único. As áreas e/ou modalidades
culturais abrangidas pelas referidas câmaras, serão
definidas no regulamento desta Lei.

Art. 12. As câmaras serão representadas,
cada uma, por 03 (três) conselheiros, sendo 01 (um)
deles o titular e representante da câmara no plenário
do conselho.

Parágrafo único. Os conselheiros titulares
das câmaras serão escolhidos pelo Governador do
Estado nas listas tríplices resultantes do processo
eleitoral para a composição do conselho.

Art. 13. A eleição para a escolha dos
conselheiros que compõem as câmaras e regiões, será
promovida pelo Presidente de Honra do CEC, com o
apoio da Secretaria Executiva, na forma prevista no
regulamento desta lei.

Art. 14. O Plenário do CEC será composto
na forma seguinte :

I - Pelo Presidente de Honra;
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II - Pelo conselheiro titular câmara de artes
cênicas;

III - Pelo conselheiro titular câmara de artes
musicais;

IV - Pelo conselheiro titular câmara de artes
plásticas;

V - Pelo conselheiro titular câmara de
audiovisual;

VI - Pelo conselheiro titular câmara de
tradições populares;

VII - Pelo conselheiro titular câmara de
literatura;

VIII- Pelo conselheiro titular câmara de
bibliotecas;

IX - Pelo conselheiro titular da região
metropolitana (região administrativa 1),

X - Pelo conselheiro titular da região norte
(regiões administrativas 2 e 6),

XI - Pelo conselheiro titular da região
noroeste (regiões administrativas 7, 8, 9 e
10),

XII - Pelo conselheiro titular da região sul
(regiões administrativas 3,11 e 12);

XIII - Pelo conselheiro titular da região
serrana (regiões administrativas 4 e 5 );

XIV - Pelo Diretor-Presidente da Rádio e
Televisão Educativa do Espírito Santo –
RTV-ES;

XV - Pelo Secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico e Turismo.

§ 1º O Presidente do CEC somente poderá
proferir voto nas reuniões, matérias ou decisões
submetidas ao plenário, na hipótese de desempate na
votação dos demais conselheiros.

§ 2º As regiões administrativas são formadas
pelos seguintes municípios:

I - Região Metropolitana (Região
Administrativa 1): Vitória, Vila Velha, Serra,
Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão;

II - Região Norte (Regiões Administrativas 2
e 6): Aracruz, Linhares, Sooretama, Rio
Bananal, João Neiva, Ibiraçu, Jaguaré, São
Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário.

III - Região Noroeste (Regiões
Administrativas 7, 8, 9 e 10): Colatina,
Marilândia, Baixo Guandu, Governador
Lindenberg, Pancas, Alto Rio Novo, São
Domingos do Norte, Vila Valério, São
Gabriel da Palha, Águia Branca, Nova
Venécia, Boa Esperança, Pinheiros,
Montanha, Mucurici, Ponto Belo,
Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila
Pavão, Barra de São Francisco e
Mantenópolis.

IV - Região Sul (Regiões Administrativas 3,
11 e 12): Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha,
Piúma, Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do
Sul, Vargem Alta, Castelo, Cachoeiro de
Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Muqui,
Atílio Vivacqua, São José do Calçado, Bom
Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do Sul,
Presidente Kennedy, Alegre, Guaçuí, Dores
do Rio Preto, Divino São Lourenço,
Ibitirama, Muniz Freire, Iúna, Irupí, Ibatiba.

V - Região Serrana (Regiões Administrativas
4 e 5): Conceição do Castelo, Venda Nova do
Imigrante, Marechal Floriano, Domingos
Martins, Afonso Cláudio, Brejetuba, Laranja
da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria de
Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã,
Itaguaçu, Itarana.

§ 3º Cada região será representada no CEC
por 03 (três) Conselheiros, sendo 01(um) deles o
titular no plenário, escolhidos pelos Conselhos
Municipais de Cultura, ou, pelas entidades culturais,
sem fins lucrativos, sediadas nos municípios
abrangidos pela região, há mais de 03 (três) anos, que
estejam em pleno funcionamento e em situação
jurídica e fiscal regulares, de acordo com o
estabelecido no Regulamento desta Lei.

§ 4º Os conselheiros- titulares das regiões
serão escolhidos pelo Governador do Estado nas
listas tríplices resultantes do processo eleitoral para a
composição do Conselho.

Art. 15. O mandato dos conselheiros do CEC
é de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do
Diário Oficial do Estado do termo de Posse,
permitida a reeleição para os mandatos seguintes.

§ 1º Em caso de vacância, a designação do
conselheiro substituto será para completar o prazo de
mandato do conselheiro substituído;

§ 2º Na hipótese da vacância prevista no
parágrafo anterior ou nas faltas ausências ou
impedimentos do conselheiro titular, será este
substituído pelo conselheiro imediato, na ordem de
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escolha determinada na lista tríplice, pelo
Governador do Estado.

Art. 16. O plenário do CEC reunir-se-á, em
caráter ordinário, 01 (uma) vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente, por iniciativa própria, ou por
requerimento de, no mínimo, 02 (dois) terços dos
seus membros.

§ 1º As reuniões serão realizadas na sede do
CEC ou, fora desta, por razões de interesse público
ou de conveniência técnica ou administrativa.

§ 2º O plenário do CEC reunir-se-á com a
presença mínima da metade e mais um dos seus
membros, sendo que, as deliberações ou decisões
serão tomadas se obtido o resultado na votação das
matérias, de 2/3 (dois terços) dos presentes.

§ 3º Dependerão do voto mínimo de 2/3 (dois
terços) dos conselheiros que compõem o plenário, as
matérias referentes aos seguintes assuntos:

I - alteração do regulamento do Conselho;

II - revisão de pareceres, resoluções ou
deliberações do plenário;

III - outros assuntos ou matérias consideradas
relevantes.

Art. 17. São atribuições dos conselheiros que
compõem as câmaras do CEC ou representam as
regiões:

I - elaborar estudos técnicos e pareceres
pertinentes à respectiva área de atuação;

II - despachar ou manifestar-se em processos
submetidos à apreciação da respectiva
câmara ou representante da região;

III - promover vistorias ou diligências, a
pedido da presidência ou por determinação
do plenário;

IV – solicitar, por intermédio da presidência,
informações necessárias à instrução de
processos, a autoridades, dirigentes,
profissionais, entidades públicas ou privadas;

V - reunir-se, sempre que necessário, com
técnicos ou profissionais, objetivando melhor
embasamento ou conhecimento profundo de
matérias submetidas à análise da câmara ou
do representante da região;

VI - outras competências ou atribuições
pertinentes.
Art. 18. São espécies de atos administrativos

do CEC:
I – regimentos;

II – resoluções;

III – deliberações;

IV – pareceres;

V – indicações;

VI – notificações;

VII – interdições;

VIII – embargos;

IX – multas administrativas;

X – certidões;

XI – atestados;

XII – ofícios;
XIII – despachos

XIV – outros atos pertinentes à área de
atuação do CEC.

Art. 19. O plenário do CEC poderá, por
decisão da metade e mais um dos seus membros,
formar comissões permanentes ou provisórias, para
desenvolver estudos, projetos ou acompanhar a
execução das políticas públicas para a área da
cultura.

Art. 20. É considerado de relevante interesse
público a função de conselheiro do CEC.

Art. 21. O Presidente de Honra do CEC
convocará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a data de publicação do regulamento desta Lei,
as eleições para a composição do novo Conselho.

Art. 22. Fica o poder executivo autorizado a
regulamentar a presente lei complementar no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação.

Art. 23. Fica o poder executivo autorizado a
abrir os créditos orçamentários adicionais necessários
ao cumprimento desta lei complementar.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 25. Ficam revogadas as Leis nº 2.468 de
24 de novembro de 1969; nº 4.152 de 06 de setembro

de 1988 e, nº 4.187, de 06 de dezembro de 1988.

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CRIADOS (A QUE SE REFERE O ARTº 9º)

NOMENCLA-
TURA REFERÊNCIA QUANTI-

TATIVO VALOR

Secretário
Executivo QC-01 01 1.173,18

Assessor Técnico QC-02 01 902,04

Secretário de
Conselho QC-02 01 902,04

ASSISTÊNTE
TÉCNICO QC-04 01 533,15

Motorista DE
GABINETE IV QC-04 01 533,15

TOTAL GERAL 05 4.043,56

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem n° 220/2005. - Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura, de
Educação e de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 221/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
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GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 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$ 845.682,00 (oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais), em favor
da Secretaria da Estado de Gestão e Recursos
Humanos, visando incluir no Orçamento vigente, no
Programa Administração Geral, no Instituto de
Tecnologia da Informação e Comunicação do
Espírito Santo, a Ação “Ampliação e Reforma de
Sede do ITI”, visando a realização de despesas com
obras de ampliação e reforma do edifício sede
daquele Instituto, objetivando adequação a sua
demanda de serviços, conforme Anexo I do Projeto
de Lei.

Os recursos necessários à execução do
referido Crédito Especial serão provenientes de
anulação parcial de dotação orçamentária constante
do Programa de Trabalho da própria Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos, conforme
Anexo II do Projeto de Lei.

Desta forma, Senhor Presidente e Senhores
Deputados, solicito a aprovação do incluso Projeto de
Lei que permitirá a adequação do orçamento vigente
às necessidades da Administração Pública Estadual.

Renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres Pares os meus protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 325/2005

Abre o Crédito Especial no valor de
R$ 845.682,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, seiscentos e
oitenta e dois reais), para o fim que
especifica.

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no
valor de R$ 845.682,00 (oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais), conforme
Anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução
do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de

anulação parcial de dotação orçamentária, indicada
no Anexo II.

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

CRÉDITO ESPECIAL - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
 R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

28.000
SECRETARIA DE
ESTADO DE
GESTÃO E
RECURSOS
HUMANOS

28.203 INSTITUTO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DO ESPÍRITO
SANTO

0412206001.256 AMPLIAÇÃO E
REFORMA DA
SEDE DO ITI
Despesas com obras 4.4.90.51.00 0271 845.682

TOTAL 845.682

CRÉDITO ESPECIAL - ANEXO II – ANULAÇÃO
 R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

28.000 SECRETARIA DE
ESTADO DE
GESTÃO E
RECURSOS
HUMANOS

28.203 INSTITUTO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DO ESPÍRITO
SANTO

0412208002.555 ADMINISTRAÇÃO
DA UNIDADE

3.3.90.39.00 0271 845.682

TOTAL 845.682

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem nº 221/2005 – Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de
Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 222/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Respondendo ao pleito do Deputado Cabo
Élson, formulado através do Requerimento nº
2140/2005, faço anexar à presente o
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OF/Nº416/SESP/GS onde o Secretário daquela Pasta
repassa as informações prestadas pela Polícia Militar.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 223/2005

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Atendendo ao pleito formulado pelo
Deputado Marcelo Santos, através do Requerimento
nº 1419/2005, estou anexando à presente cópia
reprográfica do OF/SEDU/GS/Nº 802 onde o
Secretário da Pasta oferece informações a respeito da
situação dos contratos celebrados com a Empresa
Shopping Limpe Conservadora e Administradora de
Serviços Gerais.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 224/2005

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Em atenção ao seu OF.SGP/ALES Nº 459,
datado de 14 de setembro próximo findo, em que V.
Exa. solicita atendimento ao Regimento nº
2139/2005, de autoria da Deputada Fátima Couzi,
faça anexar á presente cópia reprográfica da EMI Nº
027/SEDIT/GS/2005, bem como do pronunciamento
do Diretor Presidente da COHAB acompanhado do
recorte do jornal “A TRIBUNA” que responderão,
certamente, ao questionamento da Deputada.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagens nºs 222, 223 e 224/2005 –
Ciente. Aos Deputados requerentes por cópia.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
Nº 225/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR
Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Levo ao exame dessa ilustre Casa de Leis o
projeto de lei complementar propondo a
reestruturação do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Estado do Espírito Santo – IPEM-ES
objetivando dar-lhe condições mínimas de
funcionamento, através de uma estrutura
organizacional básica onde se propõe a criação de
cargos de provimento efetivo e em comissão para a
execução das atividades de metrologia e qualidade no
âmbito do Estado, por delegação de competência do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO, mediante
convênio.

As atividades de metrologia legal no Espírito
Santo se iniciaram logo após a aprovação do Decreto-
Lei n° 240, de 28 de fevereiro de 1967, quando foram
lançadas as bases da Política Nacional de Metrologia
– PNM que, dentre outros aspectos, contemplava a
criação, nos Estados, dos Institutos de Pesos e
Medidas – IPEM´S.

O INMETRO criou em 1997, sob sua
supervisão direta o Projeto “Atividade Metrológica
no Espírito Santo” e, para dar estrutura funcional às
atividades, celebrou com o IPEM-MG, em 31-03-
1997, convênio visando a cessão de pessoal para a
área técnica e administrativa, incorporados ao seu
quadro de pessoal e que já atuava em nosso Estado
desde a época em que o Instituto Mineiro aqui
desempenhava suas funções. Esse convênio expirou
em 31-03-2001, após prorrogação por três termos
aditivos. Novo convênio foi firmado e após novas
prorrogações, já em janeiro de 2004, o INMETRO,
através de sub-rogação, transferiu seus direitos e
obrigações para o IPEM-ES.

O IPEM-ES, legalmente, já existe desde a
edição da Lei n° 4780, de 07 de junho de 1993,
entretanto, até sua implantação efetiva, em dezembro
de 2004, longo caminho foi percorrido.

A Lei Complementar n° 43, de 31-12-1993
definiu a estrutura dos cargos e salários.

Pelo Decreto n° 1383-S, de 26-06-2003, o
IPEM-ES passou a ser vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo –
SEDETUR.

Depois de muitos anos de sua criação, o
IPEM-ES passou a ser deverasmente prestigiado com
a assinatura, em 17-09-2003, do convênio 009/03
entre o INMETRO e a SEDETUR, passando o
Instituto a ser efetivamente o órgão executor das
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atividades de responsabilidade daquele órgão federal
no Estado.

Vale ressaltar que o IPEM-ES não causa
dispêndios ao Estado, devendo produzir os recursos
necessários à sua subsistência, de acordo com o
convênio firmado. Assim, a receita realizada é
transferida diretamente à conta única do Tesouro, via
Guia de Recolhimento da União (GRU). Os ingressos
destinados às fontes 50, 80, 81, 0272... são
disponibilizados para as Unidades Gestoras
Beneficiárias – IPEM´S enquanto órgãos delegados.

A transição para o IPEM-ES tem sido de
modo gradativo, posto que o mesmo adquiriu todas
as atividades do INMETRO no Estado que estavam
em pleno funcionamento e que não poderiam ser
interrompidas.

Atualmente, o IPEM-ES conta com 40
(quarenta) servidores do IPEM-MG para o exercício
de suas atividades, cedidos através de convênios de
cessão de pessoal, bem como com 50 (cinqüenta)
colaboradores do contrato anteriormente mantido
entre o INMETRO-ES e o IBDS, tendo somente 02
(dois) servidores do IPEM-ES, que são o Diretor
Geral e a Diretora Técnica.

Eis porque se justifica a proposição que ora
encaminho a essa Assembléia Legislativa sob a
forma de projeto de lei, para o qual peço a aprovação
dessa Casa.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
28/2005

Reorganiza o Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Espírito
Santo – IPEM-ES e dá outras
providências.

Art. 1º O Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Espírito Santo – IPEM-ES, criado pela Lei
n.º 4.780, de 07 de junho de 1993, é uma entidade
autárquica, com personalidade jurídica de direito
público interno, com autonomia técnica,
administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo –
SEDETUR.

§ 1º As expressões Instituto de Pesos e
Medidas do Estado do Espírito Santo e IPEM-ES
equivalem-se nesta Lei.

§ 2º O IPEM-ES, tem sede e foro na cidade
de Vitória e Jurisdição em todo o Estado do Espírito
Santo, gozando no que se refere aos seus bens,
receitas e serviços, das regalias, privilégios, isenções
e imunidades conferidas à Fazenda Pública.

Art. 2º O IPEM-ES tem por finalidade,
exercer no âmbito do Estado do Espírito Santo as
atividades relacionadas com metrologia, bem como a
normalização, a qualidade e a certificação de
produtos e serviços, observadas as leis, decretos,
portarias e regulamentos e instruções pertinentes, no
âmbito de sua competência, além de:

I – executar as atividades relacionadas com a
metrologia legal, normalização e certificação da
qualidade industrial, em conformidade com a
legislação vigente;

II – supervisionar, coordenar e controlar os
serviços inerentes à verificação e fiscalização de
quantidades para comercialização;

III – inspecionar e fiscalizar equipamentos e
produtos objetos de regulamentos técnico-
metrológicos, bem como de certificação compulsória
e/ou voluntária;

IV – proceder a exames e verificações
iniciais, periódicas e eventuais, em instrumentos de
medir e medidas materializadas, expedindo os
competentes e correspondentes certificados;

V – autorizar empresas para efetuar reparo de
instrumentos metrológicos, bem como fiscalizá-las
quanto ao atendimento de características técnicas e
operacionais exigidas para o exercício de suas
atividades;

VI – fiscalizar mercadorias pré-medidas;

VII – proceder à verificação em produtos
têxteis, objetivando a fiscalização do emprego de
fibras nesses produtos, artefatos e assemelhados em
todos os níveis de produção, distribuição e consumo;

VIII – fiscalizar o emprego correto e
exclusivo das unidades legais e seus respectivos
símbolos, em conformidade com o Sistema
Internacional de Unidades;

IX – inspecionar, certificar e fiscalizar
veículos e equipamentos utilizados como transporte,
dentro da esfera de sua competência;

X – instaurar processos administrativos
oriundos de autos de infração, lavrados por
descumprimento à legislação metrológica e da
qualidade, procedendo-se com o seu devido
julgamento, aplicando as penalidades previstas em
lei, bem como em regulamentos administrativos
pertinentes;



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6606

XI – supervisionar e auditar atividades de
autoverificação por fabricante, dos postos de
verificação e dos instaladores credenciados;

XII – fiscalizar produtos e serviços, tendo em
vista a constatação de defeitos e irregularidades que
prejudiquem o consumidor na área da metrologia
legal e avaliação da conformidade;

XIII – arrecadar os valores monetários
provenientes de taxa metrológica, multas aplicadas e
demais serviços realizados;

XIV – fixar e cobrar o preço dos serviços
prestados;

XV – criar mecanismos dentro de sua
competência que visem à inserção competitiva justa
nas relações de produção e consumo;

XVI – oportunizar cursos de preparação,
treinamento e reciclagem para formação e
aperfeiçoamento técnico do seu quadro de pessoal;

XVII – realizar, diretamente ou através de
terceiros, seminários, congressos, treinamentos e
cursos;

XVIII – gerir a política de qualidade dos bens
e serviços produzidos dentro do Estado do Espírito
Santo, conforme parâmetros fixados pelos órgãos
competentes;

XIX – celebrar convênios e contratos com
entidades públicas ou privadas;

XX – realizar outras atividades pertinentes ou
implícitas às suas finalidades.

Art. 3º A estrutura organizacional básica do
IPEM-ES é a seguinte:

I – Nível de Direção Superior:
a) Conselho de Administração
b) A posição do Diretor Geral

II – Nível de Assessoramento
a) Assessoria Jurídica
b) Assessoria Técnica
c) Ouvidoria
d) Núcleo de Tecnologia da Informação
e) Gabinete do Diretor

III – Nível de Gerência
a) O Diretor Técnico
b) O Diretor Administrativo e Financeiro

IV– Nível de Execução Programática
a) Gerência de Qualidade de Produtos
b) Gerência de Pré-Medidos

c) Gerência de Instrumentos
d) Gerência de Administração e Recursos

Humanos
e) Gerência Orçamentária e Financeira

Parágrafo único. A representação gráfica
da estrutura organizacional básica do IPEM-ES, é a
constante no Anexo I que integra a presente Lei
Complementar.

Art. 4º O Conselho de Administração,
colegiado deliberativo e normativo, com a finalidade
de formular as estratégias políticas de ação do IPEM-
ES, de acompanhar sua execução e avaliar o seu
desempenho no cumprimento de seus objetivos
adicionais, será composto pelos seguintes membros:

I – o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, seu
presidente e membro nato;

II – o Diretor-Geral do IPEM-ES, membro
nato;

III – um representante da Secretaria de
Estado da Fazenda;

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

V – um representante dos servidores do
IPEM-ES.

§ 1º Os membros do Conselho de
Administração, à exceção de seu Presidente e do
Diretor Geral, serão indicados ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo
pelos respectivos órgãos e entidades e por ele
designados.

§ 2º O desempenho das funções dos
membros do Conselho de Administração não será
remunerado, sendo considerado como relevante
serviço prestado ao Estado.

§ 3º O Conselho de Administração se
reunirá, ordinariamente, a cada trimestre e,
extraordinariamente, quando necessário, por
convocação do seu Presidente ou por decisão da
maioria absoluta de seus membros sempre que os
interesses do órgão assim o exigirem.

§ 4º As reuniões do Conselho de
Administração serão secretariadas por um servidor do
IPEM-ES, indicado pelo seu Diretor-Geral.

§ 5º O mandato dos membros do Conselho
de Administração, à exceção de seus membros natos,
será de 02 (anos), permitida apenas uma recondução
sucessiva.
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§ 6º Os membros do Conselho de
Administração, exceto os membros natos, perderão o
mandato, se deixarem de comparecer sem causa
justificada a três reuniões consecutivas.

§ 7º As deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas por maioria simples
dos votos dos membros presentes, cabendo ao
Presidente, além do voto comum, o voto de
desempate.

§ 8º O Diretor Geral do IPEM-ES não terá
direito a voto nas deliberações referentes a seus
relatórios e prestação de contas.

Art. 5º Compete ao Conselho de
Administração:

I – aprovar as diretrizes de políticas
estratégicas do IPEM-ES bem como planos e
programas anuais de trabalho;

II – examinar e aprovar as propostas
orçamentárias anuais e plurianuais e suas
modificações como também solicitações de créditos
adicionais

III – autorizar a aquisição, alienação e o
gravame de bens imóveis do IPEM-ES, em
conformidade com a legislação pertinente;

IV – analisar e autorizar previamente
operações de crédito e outras operações que resultem
em endividamento do IPEM-ES;

V – autorizar a celebração de contratos,
convênios e acordos que comprometam, direta ou
indiretamente, bens patrimoniais do IPEM-ES;

VI – analisar e aprovar, nos prazos legais,
balanços e demonstrativos de prestação de contas de
recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

VII – aprovar relatórios de desempenho e
de gestão do IPEM-ES, objetivando a aferição de
seus resultados;

VIII – aprovar previamente o quadro de
pessoal da Autarquia e suas alterações;

IX – aprovar atos que regulamentem ou
introduzam alterações no desenho organizacional
formal do IPEM-ES;

X – fixar preços e tarifas dos serviços
prestados pelo IPEM-ES.

§ 1° O Conselho fixará o limite de valores de
contratos, convênios e acordos a serem celebrados

pelo Diretor-Geral, sem a necessidade de autorização
prévia, a que se refere o inciso V deste artigo.

§ 2° Caberá ao Conselho de Administração
definir as normas de seu funcionamento por meio de
regimento interno específico.

Art. 6º O IPEM-ES será gerido, por uma
Diretoria Executiva composta pelo Diretor-Geral,
Diretor Técnico e Diretor Administrativo e
Financeiro, de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado.

Art. 7º À Diretoria Executiva cabe
encaminhar à apreciação do Conselho de
Administração todas as matérias de sua competência,
zelando pela efetivação das deliberações dele
emanadas; zelar pela promoção de ações e medidas
estratégicas indispensáveis para a sustentação da
governança e governabilidade da Autarquia, gerindo
políticas institucionais; garantir a institucionalização
de processos de planejamento situacional e gestão da
qualidade, estabelecendo diretrizes e aprovando
planos e programas de trabalho para a Autarquia;
promover a integração sistêmica entre as unidades
organizacionais da Autarquia; outras atribuições
correlatas.

Art. 8º Ao Diretor-Geral cabe, além da
presidência da Diretoria Executiva, promover a
supervisão e a orientação executiva da gestão
administrativa, financeira orçamentária, e patrimonial
do IPEM-ES, buscando os melhores métodos que
assegurem a eficácia, economicidade e efetividade da
ação operacional, inclusive representar judicial e
extrajudicialmente a autarquia.

Parágrafo único. O Diretor-Geral em suas
faltas ou impedimentos será substituído pelo Diretor
Técnico.

Art. 9º Ao Diretor Técnico compete
estimular o desenvolvimento de estudos que
permitam a implantação de novas atividades fins
inerentes à Entidade; estimular parcerias com
entidades relacionadas às atividades fins da
Autarquia; elaborar planos e projetos de
investimentos que visem à melhoria contínua da área
técnica; atuar na defesa dos direitos do consumidor,
zelando pela efetividade e divulgação das atividades
da Entidade; gerenciar a execução, controle e
avaliação do desenvolvimento das atividades das
equipes da área técnica, zelando pelo cumprimento e
alcance de resultados previamente definidos; outras
atividades correlatas.

Art. 10. Ao Diretor Administrativo e
Financeiro compete conduzir as atividades inerentes
à gestão financeira, contábil, orçamentária,
patrimonial, de apoio operacional, de materiais e de
pessoas; zelar pela racionalização de custos diretos e
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indiretos da Autarquia; gerir as políticas de controle
de receitas e despesas da Entidade; estimular a
formação de parcerias com entidades relacionadas às
atividades meio da Entidade; assinar, em conjunto
com o Diretor-Geral, os documentos legais
instituídos para execução orçamentária, financeira,
contábil e patrimonial da Autarquia; outras
atribuições correlatas.

Art. 11. À Assessoria Jurídica compete
representar a Autarquia, judicial e extrajudicialmente,
ativa ou passivamente, atuando nos processos em que
a Autarquia for autora, ré, opoente ou assistente;
prestar assessoria à Diretoria Executiva do IPEM-ES
por meio da elaboração de estudos e pareceres
jurídicos; promover a orientação das unidades da
Entidade, quanto à interpretação dos textos legais,
bem como a proposição de instruções e resoluções a
serem expedidas; examinar editais, minutas de
contratos, convênios, acordos e ajustes a serem
celebrados pela autarquia; realizar a gestão de
processos administrativos inerentes a autos de
infração, em seus diversos estágios; proceder a
inscrição em Dívida Ativa de débitos decorrentes da
ação da Entidade e o ajuizamento das ações de
Execução Fiscal, controlando a legalidade da
constituição de débitos de terceiros para com a
Autarquia; zelar pelo cumprimento da legislação
vigente; outras atribuições correlatas.

Parágrafo único. O cargo de provimento em
comissão de Chefe da Assessoria Jurídica do IPEM-
ES será provido exclusivamente por profissional
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 12. À Assessoria Técnica compete
prestar assistência à Diretoria Executiva em assuntos
relacionados à execução das atividades finalísticas da
Entidade; desenvolver estudos e pesquisas em prol do
aprimoramento das atividades desenvolvidas,
empreendendo iniciativas que ampliem os campos de
atuação da Autarquia; acompanhar, inspecionar,
avaliar e propor melhorias no desempenho das
equipes técnicas, bem como prestar-lhes assistência;
disseminar, desenvolver, acompanhar e avaliar a
implantação de processos de planejamento
estratégico e gestão da qualidade da Autarquia;
outras atribuições correlatas.

Art. 13. À Ouvidoria compete estabelecer
um canal democrático de comunicação entre a
sociedade e a Entidade; receber, encaminhar e
responder às reclamações, denúncias, sugestões e
dúvidas dirigidas a Entidade.

Art. 14. Ao Núcleo de Tecnologia da
Informação compete zelar pela consolidação da
tecnologia da informação como ferramenta
indispensável à gestão da Autarquia; prover suporte
técnico necessário à operação, manutenção e

atualização de sistemas informatizados; desenvolver
soluções de informática para o funcionamento de
sistemas de informações gerenciais; coordenar a
alocação de redes, equipamentos e programas
computacionais; assessorar na aquisição, uso e reparo
de hardware e equipamentos eletro-eletrônicos;
outras atribuições correlatas.

Art. 15. À Gerência de Qualidade de
Produtos compete proceder à verificação e
fiscalização de produtos têxteis em geral, bem como
aqueles certificados compulsoriamente, obedecendo à
legislação pertinente emanada pelos organismos
competentes; advertir e autuar aqueles que se
enquadrarem nas infrações previstas em lei
específica; interditar e apreender mercadorias de
infratores, quando cabível; preparar e acompanhar
processos de abertura de instaladoras de Gás Natural
Veicular (GNV), bem como fiscalizá-las; atender
denúncias, procedendo a fiscalização e,
posteriormente, encaminhar resposta ao denunciante;
outras atribuições correlatas.

Art. 16. À Gerência de Pré-Medidos compete
proceder à fiscalização de produtos embalados sem a
presença do consumidor obedecendo à legislação
pertinente emanada pelos organismos competentes;
advertir e autuar àqueles que se enquadrarem nas
infrações previstas em lei específica; interditar e
apreender mercadorias de infratores, quando cabível;
prestar esclarecimentos diversos a fabricantes e
comerciantes de produtos embalados sem a presença
do consumidor, quando por esses solicitados; atender
denúncias, procedendo a fiscalização e,
posteriormente, encaminhar resposta ao denunciante;
outras atribuições correlatas.

Art. 17. À Gerência de Instrumentos
compete proceder à verificação de instrumentos de
medir zelando pela sua precisão e obedecendo à
legislação pertinente emanada pelos organismos
competentes; advertir e autuar àqueles que se
enquadrarem nas infrações previstas em lei
específica; interditar e apreender instrumentos de
medir dos infratores; realizar inspeção veicular e de
equipamentos em veículos transportadores de cargas
perigosas, obedecendo à legislação pertinente
emanada pelos organismos competentes; realizar, no
Estado do Espírito Santo, fiscalização veicular em
áreas de grande fluxo de transporte cargas perigosas;
atender denúncias, procedendo a fiscalização e,
posteriormente, encaminhar resposta ao denunciante;
outras atribuições correlatas.

Art. 18. À Gerência de Administração e
Recursos Humanos compete coordenar, orientar e
controlar, no âmbito do IPEM-ES, as atividades
relacionadas com a administração de materiais, bens
móveis e imóveis, bem como a gestão operacional, de
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pessoal e desenvolvimento de recursos humanos;
outras atividades correlatas.

Art. 19. À Gerência Orçamentária e
Financeira compete coordenar a elaboração da
proposta orçamentária anual do IPEM-ES,
acompanhar sua efetivação e a respectiva execução
financeira; coordenar, orientar e executar as
atividades de contabilidade e administração
financeira no âmbito do IPEM-ES; outras atividades
correlatas.

Art. 20. Constitui patrimônio do IPEM-ES:

I – os bens móveis e imóveis, títulos e
direitos que forem adquiridos, doados ou legados;

II – os bens e direitos oriundos da execução
de contratos, convênios, acordos, ajustes e
congêneres.

III – os bens móveis e imóveis adquiridos
pelo IPEM-ES;

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
neste artigo os bens e direitos adquiridos em
decorrência de convênios que contenham cláusulas
que dêem destinação diversa a esses mesmos bens e
direitos.

Art. 21. Constituem receitas do IPEM-ES:

I – as dotações consignadas no orçamento do
Estado ou de outras entidades públicas;

II – transferências da União e de suas
entidades;

III – resultados de aplicações financeiras,
juros e atualizações monetárias;

IV – subvenções, doações, legados, auxílios e
contribuições;

V – os recursos provenientes de convênios
com entidades públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

VI – outras receitas provenientes de serviços
prestados pela Autarquia, inclusive multas, juros e
correção monetária.

Art. 22. Ficam criados os cargos de
provimento em comissão, com suas nomenclaturas,
referências, quantitativos e valores, para atender às
necessidades de funcionamento do IPEM-ES,
constantes no Anexo II, que integra a presente lei
complementar.

Art. 23. Ficam criados os cargos de
provimento efetivo do IPEM-ES, com suas
nomenclaturas, escolaridades, quantitativos e
vencimentos, constantes do anexo III, que integra a
presente lei complementar.

§ 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar as atribuições, critérios e requisitos
para provimento dos cargos efetivos criados por esta
lei complementar.

§ 2° O IPEM-ES realizará, no prazo de 12
(doze) meses, a contar da data de publicação desta lei
complementar, concurso público de provas ou de
provas e títulos para provimento dos cargos
relacionados no anexo III.

Art. 24. Os servidores efetivos do IPEM-ES
estarão sujeitos à Lei Complementar n° 46, de 31 de
janeiro de 1994 e suas alterações posteriores.

Art. 25. A jornada de trabalho dos servidores
do IPEM-ES é de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 26 Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar a presente Lei Complementar, no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da sua publicação.

Art. 27 As despesas necessárias à execução
da presente lei, correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se
necessário.

Art. 28 Fica revogada a Lei Complementar
n° 43, de 31 de dezembro de 1993.

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

ANEXO II - Cargo de Provimento em Comissão
que se refere o artigo 22.

NOMENCLATURA REF. QUANT. VALOR VALOR
TOTAL

Diretor Geral IPM-01 01 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00

Diretor Técnico IPM-02 01 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00

Diretor
Administrativo e
Financeiro

IPM-02 01 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00

Chefe da Assessoria
Jurídica IPM-03 01 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00

Chefe do Núcleo de
Tecnologia da
Informação

IPM-03 01 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00

Assessor Especial I IPM-04 04 R$ 2.340,00 R$ 9.360,00

Gerente IPM-04 05 R$ 2.340,00 R$ 11.700,00

Assessor Especial II IPM-05 02 R$1.560,00 R$3.120,00

Chefe de Gabinete IPM-06 01 R$ 902,04 R$ 902,04
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Secretária Sênior IPM-07 03 R$ 533,15 R$ 1.599,45

Motorista de Gabinete IPM-08 02 R$ 520,00 R$ 1.040,00
Total 22 R$ 46.441,49

ANEXO III – cargos de provimento efetivo criado
a que se refere o artigo 23.

Nomenclatura Escolaridade Quant. Vencimento
(R$) Valor Total

Técnico de
Nível Superior
Auxiliar de
Metrologia

Superior
Médio

57
41

1.500,00
700,00

85.500,00
28.700,00

TOTAL 98 114.200,00

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem nº 225/2005 – Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: MENSAGEM
N º 226/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 20 de outubro de 2005.

Senhor Presidente:

Submeto ao exame dessa Casa de Leis o
incluso projeto de lei complementar que tem por
objetivo dar nova redação ao artigo 1° da lei
complementar n° 294, de 09 de julho de 2004, que
por sua vez deu nova redação ao anexo IV da Lei
Complementar n° 248, de 28 de junho de 2002,
anexo este que cuida da criação de cargos de
provimento efetivo no Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA.

Hoje, as atividades das áreas administrativas
e financeiras do IEMA são exercidas por servidores
contratados em regime de designação temporária cujo
prazo de contratação expira em 31-12-2006, situação
que dificulta a operacionalidade do órgão.

À vista desta situação o Governo vem
adotando medidas prevendo a realização de concurso
público para o provimento dos cargos do quadro
permanente daquele Instituto.

Mediante a premissa de assegurar a
operacionalidade do Órgão, de modo a minimizar os
problemas hoje enfrentados, algumas alterações estão
sendo feitas na estrutura de cargos que entendo
fundamentais.

Importante ressaltar que as alterações ora
propostas não vão gerar elevação de despesa,
conforme demonstrativo anexo à presente
Mensagem.

Isto posto, encareço o apoio dessa Casa na
aprovação do projeto de lei em anexo.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

DEMONSTRATIVO DE REPERCUSSÃO
FINANCEIRA

CARGOS EFETIVOS PREVISTOS NA LC 294/04
(com acréscimo de 4%)

NOMENCLATURA QUANT. VALOR SOMA DA
DESPESA

Economista 04 1.268,00 5.072,00

Administrador 04 1.268,00 5.072,00

Agente Administrativo 48 504,40 24.211,20

Guarda Ambiental 06 364,00 2.184,00
Auxiliar de Serviços
Gerais 09 260,00 2.340,00

TOTAL/VALOR 71 38.879,20

CARGOS EFETIVOS PROPOSTOS

NOMENCLATURA QUANT. VALOR SOMA DA
DESPESA

Economista 01 1.268,00 1.268,00

Administrador 06 1.268,00 7.608,00

Agente Administrativo 55 504,40 27.742,00

Guarda Ambiental 04 546,00 2.184,00

Auxiliar de Serviços
Gerais 0 0 0

TOTAL / VALOR 66 38.802,00

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
29/2005

Altera o Anexo IV da Lei
Complementar nº 294, de 09 de
julho de 2004.

Art. 1º O anexo IV, da Lei Complementar n°
248, de 28 de junho de 2002, alterado pela Lei
Complementar 294, de 09.07.2004, passa a vigorar
com a seguinte redação:

NOMENCLA
TURA

ESCOLA
RIDADE QUANT. VALOR VALOR

TOTAL

Técnico de
Meio
Ambiente

Superior 96 2.080,00 199.680,00

Técnico de
Recursos
Hídricos

Superior 25 2.080,00 52.000,00
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Analista de
Sistemas Superior 03 1.268,00 3.804,00

Jornalista Superior 01 1.268,00 1.268,00

Economista Superior 01 1.268,00 1.268,00

Contador Superior 01 1.268,00 1.268,00

Administrador Superior 06 1.268,00 7.608,00

Advogado Superior 02 1.268,00 2.536,00

Bibliotecário Superior 01 1.268,00 1.268,00

Agente
Tecnólogo Superior 08 1.268,00 10.144,00

Agente
Técnico Médio 25 686,40 17.160,00

Agente
Administrativo Médio 55 504,40 27.742,00

Guarda
Ambiental Médio 04 546,00 2.184,00

Motorista Médio 20 468,00 9.360,00

TOTAL 248 337.290,00

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Mensagem nº 226/2005 – Publique-se.
Após o cumprimento do Artigo 110 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, Meio Ambiente,
Cidadania e Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO
DE LEI Nº 326/2005

Concede Título de Cidadão
Espírito-Santense ao Sr. Luiz
Gustavo Cavalca.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão
Espírito-Santense ao, Sr. Luiz Gustavo Cavalca.

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

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
Deputado Estadual – PSDB

FÁTIMA COUZI
ROBSON VAILLANT

JOSÉ RAMOS
DÉLIO IGLESIAS

LUIZ CARLOS MOREIRA
MARCOS GAZZANI
PAULO FOLETTO

GEOVANI SILVA]
CABO ELSON

JUSTIFICATIVA:

O Senhor, Sr. Luiz Gustavo Cavalca, nasceu
em Guaratingueta, Estado de São Paulo, em 08 de
maio de 1975, filho de Luiz Roberto Cavalca e Joy
Mara Cavalca, cursou Medicina Veterinária no
Instituto de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária
da Universidade de Alfenas, no Estado de Minas
Gerais, no período de 1994 a 1998. Posteriormente
fez Pós-Graduação “Lato-Sensu”, especializando-se
em Produção de Ruminantes, na Universidade
Federal de Lavras (UFLA).

Após concluir a sua Especialização, veio para
o Estado do Espírito Santo, onde atuou em amis de
20 propriedades, com rebanhos de elite e/ou com
rebanhos comerciais, sempre buscando o
melhoramento e a funcionalidade dos animais em
suas respectivas aptidões (carne/ou leite).

Foi o primeiro Médico Veterinário
credenciado no Estado para atuar no Programa
Nacional de Erradicação de Brucelose e Tuberculose
(PNCEBT), zelando pela sanidade animal e
segurança da população.

Atualmente, foi convidado pela Secretaria de
Estado da Agricultura para integrar uma comissão
para fomentar a pecuária leiteira do Estado.

No Estado do Espírito Santo, vem
desenvolvendo desde 1999, um trabalho relacionado
ao Programa de Melhoramento Genético em Diversas
Raças Zebuínas, utilizando modernas tecnologias
como a Biotecnologia de Embriões, Ultra-sonografia
e Sexagem Fetal, Exames Andrológicos
Criopreservação de Sêmen, sempre buscando elevar a
qualidade do rebanho bovino do Estado do Espírito
Santo, com padrões elevados de elite de níveis de
reconhecimento nacional e como por conseqüência
ajudando a pecuária de corte e leiteira com a
disponibilização de animais melhoradores
geneticamente.

Por tudo que o Dr. Luiz Gustavo Cavalca,
vem fazendo nestes 5 anos que reside em nosso
Estado, reconhecido pelos órgãos competentes,
achamos ser o mesmo merecedor do Título de
Cidadão Espírito-Santense.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Projeto de Lei nº 326/2005 – Publique-
se. Às Comissões de Justiça e Cidadania na forma do
artigo 275, b, do Regimento Interno.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO S/Nº/2005
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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 DO SR. CÉSAR SIQUEIRA,
OCORRIDO NO DIA 19 DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO. SOLIDARIZAMOS NESTE
MOMENTO DE DOR COM SUA ESPOSA SRª
IVONE MARTINS DE MENDONÇA SIQUEIRA
E SUA FILHA MARLI ELLEN MENDONÇA
SIQUEIRA 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 José Ambrosini, 01 – Casa – Itanguá -
Cariacica/ES 29149-550.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005.

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

REQUERIMENTO S/Nº/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 PROFUNDO
PESAR pelo passamento da SRª RAQUEL
BELIZÁRIO COUTO, mãe do Ilmº Pr. Robson
Couto, ocorrido em 17 de outubro de 2005.

A SRA. RAQUEL BELIZÁRIO COUTO,
com seu exemplo de vida, deixará marcas indeléveis
para todos nós.

Sendo assim, consternado com tão
lamentável perda, requeremos que desta manifestação
seja dada ciência à família, transmitindo os nossos
votos de pesar a todos enlutados, na pessoa do Pr.
Robson Couto, no seguinte endereço: Av. Engenheiro
José Sertã, nº 37 – Jardim América – Cariacica - ES –
CEP.: 29140-180. Bem como ao Pastor Presidente da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Jardim
América, José Oscar Pereira, no seguinte endereço:
Rua Cândida de Oliveira, nº 9 - – Jardim América –
Cariacica - ES – CEP.: 29140-160.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, –
E.S., 19 de outubro de 2005.

REGINALDO ALMEIDA

2º Secretário

REQUERIMENTO S/Nº 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., ouvido o
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento de JOSÉ BERSANI, companheiro
ferroviário aposentado, ocorrido no último dia 18 de
outubro.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste aos familiares através da viúva,
Gilda S. Bersani, na Rua Rosa, 74 – Jardim Colorado
– Vila Velha - ES, CEP 29100-730.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

REQUERIMENTO S/Nº/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., ouvido o
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento de WALDIR ANDRADE
DOMINGOS, companheiro ferroviário, ocorrido no
último dia 17 de outubro.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste aos familiares através da viúva,
Isaura J. Domingos, na Rua Afonso Arinos M.
Franco, 143 – Parque Residencial Laranjeiras - Serra
- ES, CEP 29165-491.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

REQUERIMENTO S/Nº/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., ouvido o
Plenário, VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento de EDMAR COSTA MAGIONI,
companheiro ferroviário aposentado e funcionário do
SINDFER ES/MG, ocorrido no último dia 18 de
outubro.

“Consternados com o falecimento do
companheiro, amigo, irmão Edmar, pedimos a Deus
nesse momento difícil que nós todos, especialmente
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a família, estão passando, dê o fortalecimento
necessário para que possamos suportar a irreparável
perda”.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste aos familiares através da viúva,
Maria das Graças J. Magioni, na Rua Sebastião
Rabelo, 65 – Bloco A, Apto. 203 - Jardim Camburi –
Vitória - ES, CEP 29090-800.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Requerimentos s/nºs 2005 –
Transmitam-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2640/05

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, com base no artigo 57, parágrafos 2º e 3º da
Constituição Estadual combinado com o artigo 154,
inciso II e 156 do Regimento Interno, que seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Saúde Anselmo Tose, o seguinte PEDIDO DE
INFORMAÇÃO:

• Quantas ambulâncias têm o SAMU –
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência e quando entrarão em
funcionamento?

• Houve concurso público para
especialistas atuarem nas ambulâncias?
Se não, quais os critérios de seleção para
os profissionais capacitados?

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005.

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Requerimento de Informação nº
2640/2005 – Oficie-se.

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

RELATÓRIO

Em cumprimento ao disposto no art. 40, do
Regimento Interno, cabe a esta comissão efetuar a
análise da constitucionalidade, legalidade e

viabilidade do Projeto de Lei de nº 286/2005, de
autoria do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe
sobre o custeio da educação dos filhos de policiais
militares, civis e federais mortos em serviço.

A presente matéria foi protocolada em
14/09/2005.

Foi devolvida ao autor por infringência aos
artigos 63, parágrafo único, IV da Constituição
Estadual, com base no art. 136, VIII do Regimento
Interno.

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

É o breve relatório.

PARECER DO RELATOR

É sabido que os projetos de lei devem
obedecer determinados critérios para que se tornem
constitucionalmente válidos e merecedores de
aprovação pelo Poder Legislativo. Um desses
requisitos é a competência para a apresentação de
certas proposições, tendo em vista a matéria a ser
discutida.

Analisando o projeto de Lei nº 286/2005,
observa-se de imediato a presença de vício formal
ou em outras palavras, de vício de iniciativa, na
medida em que pretende, em seu artigo 1º obrigar o
Estado a custear a educação dos filhos dos policiais
militares, civis e federais mortos em serviço.

Ocorre que a competência para a propositura
de projetos correlatos à atribuições da administração
é privativa do Governador do Estado, conforme
dispõe os art. 63, parágrafo único, inciso, senão
vejamos, in verbis:

Art. 63, III (...)

Parágrafo único: São iniciativa
privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre: (...)

VI – criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de
Estado e órgãos do Poder Executivo
(grifo _ nosso).

O vício de iniciativa se torna ainda mais claro
no momento em que o autor incluiu no rol dos
possíveis beneficentes os filhos de policiais federais,
contrariando o que determina o §1º, do art. 144, da
Constituição Federal, que preconiza ser esta policia
de competência da União.

Assim, apesar do importante mérito, o
Projeto de Lei nº 286/2005 não possui respaldo legal
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capaz de receber parecer favorável desta Comissão,
por pretender legislar acerca de matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado e do Presidente
da República.

Conclusão

Nestes termos, conclui-se pela
MANUTENÇÃO DO DESPACHO
DENEGATÓRIO DA MESA DA ALES aposto ao
Projeto de Lei nº 286/2005, de autoria do Deputado
Euclério Sampaio, tendo em vista a existência de
vício formal (vício de iniciativa), nos termos dos art.
63, IV da Constituição Estadual.

PARECER Nº 278/ 2005

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO
DENEGATÓRIO, aposto ao Projeto de Lei nº
286/2005, de autoria do Deputado Euclério Sampaio,

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

ZÉ RAMOS
Presidente

CLAUDIO VEREZA
Relator

PAULO FOLETTO
EUCLÉRIO SAMPAIO – contra

LUIZ CARLOS MOREIRA
SUELI VIDIGAL

HERALDO MUSSO

Publicado no DPL do dia 21/10/2005.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Parecer nº 278/2005. O Presidente, de
ofício, convida o Sr. 1º Secretário a proceder à
chamada dos Srs. Deputados para verificação de
quorum para efeito de votação.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem os Srs.
Cabo Elson, Carlos Casteglione,
César Colnago, Cláudio Thiago,
Euclério Sampaio, Fátima Couzi,
Gilson Gomes, Graciano Espíndula,
Heraldo Musso, José Tasso de
Andrade, Jurandy Loureiro, Luiz
Carlos Moreira, Marcelo Santos,
Marcos Gazzani, Paulo Foletto,
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant,
Rudinho de Souza, Sueli Vidigal e
Zé Ramos. (20)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (ROBSON
VAILLANT) – Sr. Presidente, responderam à
chamada vinte Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Há quorum para votação.

Em votação o Parecer nº 278/2005.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado, contra dois votos.

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

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei nº 011/05 de
autoria dos Deputados Claudio Vereza, Carlos
Casteglione e Brice Bragato, cuja ementa assim o
diz: “Altera a redação dos artigos 7, 19, 57, 91, 109 e
123 da Constituição Estadual, que tratam da
Defensoria Pública” nas formas que menciona.

Em despacho exarado pelo Exmo. Senhor
Presidente desta ALES, ab nitio o mesmo pugnou
pelo não seguinte da PEC em destaque, com força
nos dispositivos contidos no artigo 136, VIII do
Regimento Interno e por infrigência ao artigo 63,
parágrafo único, inciso VI da Constituição Estadual.

Inconformado que ficaram os Nobres
Deputados, recorreram eles daquele despacho,
conforme se vê às fls. 09.

Conforme se vê às fls. 09(verso), existente
despacho, para que este Deputado apresente seu
Parecer.

É o Relatório, passo a manifestar-me

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO

PARECER

Conforme restou consignado acima, trata-se
de Projeto de Lei nº 011/05 autoria dos Deputados
Claudio Vereza, Carlos Casteglione e Brice Bragato,
cuja ementa assim o diz: “Altera a redação dos
artigos 7, 19, 57, 91, 109 e 123 da Constituição
Estadual, que tratam da Defensoria Pública” nas
formas que menciona.

Nobres Deputados, a Defensoria Pública é
uma Instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, que tem como finalidade primordial a
orientação jurídica e a defesa do cidadão em todos os
graus. Caracteriza-se como um dos mais importantes
instrumentos para a realização da justiça,
assegurando o princípio da igualdade e a garantia da
cidadania aos mais necessitados.
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Podemos dizer ainda que, no que diz respeito
à Defensoria Pública a nossa Constituição da
República Federativa do Brasil, faz referência a
mesma em seu artigo 124, quando assim dispõe:

Constituição da República Federativa do
Brasil

Art. 134 A Defensoria Pública é instituição
essencial à função jurisprudencial do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º
LXXIV;

Parágrafo Único – Lei Complementar
organizará a Defensoria Pública da União e do
Distrito Federal e dos Territórios, e preservará
normas gerais para sua organização nos Estados,
em cargos de carreira, providos, na classe inicial,
mediante concurso público de provas e títulos,
asseguradas a seus integrantes a garantia da
inamovibilidade e dado o exercício da advocacia fora
das atribuições institucionais.

Portanto, diante do que está consignado no
parágrafo único daquele artigo 134 de nossa
Constituição Federal, através de Lei Complementar
seriam estabelecidas normas gerais para organização
da Defensoria Pública do Estado.

Por tais motivos, em data de 12 de janeiro do
ano de 1994, foi publicada a Lei Complementar nº
80/94, onde a partir do seu artigo 97 até o artigo 145,
resta prescrito as normas à respeito da matéria, quer
seja:

Lei Complementar Nº 80, de 12 de janeiro de
1994.

Organiza a Defensoria Pública da
União, d0 Distrito Federal e dos
Territórios e prescreve normas
gerais para sua organização nos
Estados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Título IV

DAS NORMAS GERAIS PARA A
ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

DOS ESTADOS

Capítulo I

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 97º A Defensoria Pública dos Estados
organizar-se-á de acordo com as normas gerais
estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 98. A Defensoria Pública dos Estados
compreende:

I – órgãos de administração superior:
a) a Defensoria Pública-Geral do Estado;

b) a Subdefensoria Pública-Geral do
Estado;

c) o Conselho Superior da Defensoria
Pública do Estado;

d) a Corregedoria-Geral da Defensoria
Pública do Estado;

II – órgãos de atuação:
a) as Defensorias Públicas do Estado;
b) os núcleos da Defensoria Pública do
Estado;

III – órgãos de execução:
a) os Defensores Públicos do Estado.

Seção I

Do Defensor Público-Geral e do Subdefensor
Público-Geral do Estado

Art. 99. A Defensoria Pública do Estado tem
por chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo
Governador do Estado, dentre integrantes da carreira
maiores de trinta e cinco anos, na forma disciplinada
pela legislação estadual.

§ 1º O Defensor Público-Geral será
substituído em suas faltas, licença, férias e
impedimentos pelo Subdefensor Público-Geral,
nomeado pelo Governador do Estado, dentre os
integrantes da carreira, na forma da legislação
estadual.

§ 2º Os Estados, segundo suas necessidades,
poderão ter mais de um Subdefensor-Público-Geral.

Art. 100. Ao Defensor Público-Geral do
Estado compete dirigir a Defensoria Pública do
Estado, superintender e coordenar suas atividades,
orientando sua atuação, e representando-a judicial e
extrajudicialmente.

Art. 101. O Conselho Superior da Defensoria
Pública do Estado é composta pelo Defensor Público-
Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo
Corregedor-Geral, como membros natos, e por
representantes da categoria mais elevada da carreira,
em número e forma a serem fixados em lei estadual.

Parágrafo Único. O Conselho Superior será
presidido pelo Defensor Público-Geral.
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Art. 102. Ao Conselho Superior compete
exercer as atividades consultivas, normativas e
decisórias a serem previstas na Lei Estadual.

Seção III

Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do
Estado

Art. 103. A Corregedoria-Geral é órgão de
fiscalização da atividade funcional e da conduta dos
membros e dos servidores da Instituição.

Art. 104. A Corregedoria-Geral é exercida
pelo Corregedor-Geral, indicado dentre os integrantes
da classe mais elevada da carreira em lista sêxtupla
formada pelo Conselho Superior, e nomeado pelo
Governador do Estado, para mandato de dois anos.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral
poderá ser destituído por proposta do Defensor
Público-Geral, pelo voto de dois terços do Conselho
Superior, antes do término do mandato.

Art. 105. à Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública do Estado compete:

I – realizar correições e inspeções funcionais;

II – sugerir ao Defensor Público-Geral o
afastamento de Defensor Público que esteja
sendo submetido a correição, sindicância ou
processo administrativo disciplinar, quando
cabível;

III – propor, fundamentalmente, ao Conselho
Superior a suspensão do estágio probatório
de membro da Defensoria Pública do Estado;

IV – apresentar ao Defensor Público-Geral,
em janeiro de cada ano, relatório das
atividades desenvolvidas no ano anterior;

V – receber e processar as representações
contra os membros da Defensoria Pública do
Estado, encaminhando-as, com parecer, ao
Conselho Superior;

VI - propor a instauração de processo
disciplinar contra membros da Defensoria
Pública do Estado e seus servidores;

VII – acompanhar o estágio probatório dos
membros da Defensoria Pública do Estado;

VIII - propor a exoneração de membros da
Defensoria Pública do Estado que não
cumprirem as condições do estágio
probatório.

Seção IV

Da Defensoria Pública do Estado

Art. 106. A Defensor Pública do Estado
prestará assistência jurídica aos necessitados, em
todos os graus de jurisdição e instância
administrativa do Estado.

Parágrafo. Único. à Defensoria Pública do
Estado caberá interpor recursos aos Tribunais
Superiores, quando cabíveis.

Seção V

Dos Núcleos da Defensoria Pública do Estado

Art. 107. A Defensoria Pública do Estado
poderá atuar através de Núcleos.

Seção VI

Dos Defensores Públicos dos Estados

Art. 108. Aos Defensores Públicos do Estado
incumbe, dentre outras atribuições estabelecidas pela
lei estadual, o desempenho da função de orientação e
defesa dos necessitados, no âmbito judicial,
extrajudicial e administrativo do respectivo Estado.

Seção VII

Dos órgãos Auxiliares

Art. 109. Cabe à lei estadual disciplinar os
órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo,
organizando-o em quadro próprio, com cargos que
atendam às peculiaridades e às necessidades da
administração e das atividades funcionais da
Instituição.

Capítulo II

DA CARREIRA

Art. 110. A Defensoria Pública do Estado é
integrada pela carreira de Defensor Público do
Estado, composta das categorias de cargos efetivos
necessárias ao cumprimento das suas funções
institucionais, na forma a ser estabelecida na
legislação estadual.

Art. 111. O Defensor Público do Estado
atuará, na forma do que dispuser a legislação
estadual, junto a todos os Juízos de 1º grau de
jurisdição, núcleos, órgãos judiciários de 2º grau de
jurisdição, instâncias administrativas e Tribunais
Superiores (art. 22, parágrafo Único).
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Seção I

Do Ingresso na Carreira

Art. 112. O ingresso nos cargos iniciais da
carreira far-se-á mediante aprovação prévia em
concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§1º Do regulamento do concurso constarão
os programas das disciplinas sobre as quais versarão
as provas, bem como outras DISPOSIÇÕES,
pertinentes à sua organização e realização.

§2º O edital de abertura de inscrições no
concurso indicará, obrigatoriamente, o número de
cargos vagos na categoria inicial da carreira.

Seção II

Da Nomeação e da Escolha das Vagas

Art. 113. O candidato aprovado no concurso
público para ingresso na carreira da Defensoria
Pública do Estado será nomeado pelo Governador do
Estado para cargo inicial da carreira, respeitada a
ordem de classificação e o número de vagas
existentes.

Art. 114. O candidato aprovado poderá
renunciar à nomeação correspondentes à sua
classificação, antecipadamente ou até o termo final
do prazo de posse, caso em que, optando o
renunciante, será deslocado para o último lugar da
lista de classificados.

Seção III

Da Promoção

Art. 115. A promoção consiste no acesso
imediato dos membros efetivos da Defensoria
Pública do Estado de uma categoria para outra da
carreira.

Art. 116. As promoções serão efetivadas por
ato do Defensor Público-Geral do Estado,
obedecidos, alternadamente, os critérios de
antigüidade e merecimento.

§1º É facultada a recusa à promoção, sem
prejuízo do critério do preenchimento da vaga
recusada.

§2º A antigüidade será apurada na categoria e
determinada pelo tempo de efetivo exercício na
mesma.

§3º A promoção por merecimento dependerá
de lista tríplice para cada vaga, elaborada pelo

Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes
do primeiro terço da lista de antigüidade.

§4º Os membros da Defensoria Pública do
Estado somente poderão ser promovidos após dois
anos de efetivo na categoria, dispensado o interstício
se não houver quem preencha tal requisito, ou se
quem o preencher recusar a promoção.

§5º É obrigatório a promoção do Defensor
Público que figurar por três vezes consecutivas ou
cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada
e hipótese do art. 117, §2º.

Art. 117. O Conselho Superior fixará os
critérios de ordem objetiva para a aferição de
merecimento dos membros da Instituição,
considerando-se, entre outros, a eficiência e a
presteza demonstrada no desempenho da função e a
aprovação em cursos de aperfeiçoamento, de
natureza jurídica, promovidos pela Instituição, ou por
estabelecimentos de ensino superior, oficialmente
reconhecidos.

§1º Os cursos de aperfeiçoamento de que
trata este artigo compreenderão necessariamente, as
seguintes atividades:

a) apresentação de trabalho escrito sobre
assunto de relevância jurídica;

b) defesa oral do trabalho que tenha sido
aceito por banca examinadora.

§2º A lei estadual estabelecerá os prazos
durante os quais estará impedido de concorrer à
promoção por merecimento o membro da Instituição
que tiver sofrido imposição de penalidade em
processo administrativo disciplinar.

Capítulo III

DA INAMOVIBILIDADE E DA REMOÇÃO

Art. 118. Os membros da Defensoria Pública
do Estado são inamovíveis, salvo se apenados com
remoção compulsória, na forma da lei estadual.

Art. 119. A remoção será feita a pedido ou
por permuta, sempre entre membros da mesma
categoria da carreira.

Art. 120. A remoção compulsória somente
será aplicada com prévio parecer do Conselho
Superior, assegurada ampla defesa em processo
administrativo.

Art. 121. A remoção a pedido far-se-á
mediante requerimento ao Defensor Público-Geral,
nos quinze dias seguintes à publicação, no Diário
Oficial, do aviso de existência de vaga.
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Parágrafo Único. Findo o prazo fixado neste
artigo e, havendo mais de um candidato à remoção,
será removido o mais antigo na categoria e,
ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na
carreira, no serviço público do Estado, no serviço,
público em geral, o mais idoso e o mais bem
classificado no concurso para ingresso na Defensoria
Pública.

Art. 122. A remoção procederá o
preenchimento da vaga por merecimento.

Art. 123. Quando por permuta, a remoção
será concedida mediante requerimento dos
interessados, na forma disciplinada pela legislação
estadual.

Capítulo IV

DOS DIREITOS, DAS GARANTIAS E DAS
PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DA
DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADOS

Seção I

Da Remuneração

Art. 124. À lei estadual cabe fixar a
remuneração dos cargos da carreira do respectivo
Estado, observando o disposto no art. 135 da
Constituição Federal.

§1º (VETADO)

§2º Além do vencimento, poderão ser
outorgadas, nos termos da lei, as seguintes vantagens,
dentre outras nela estabelecidas:

I – ajuda de custo para despesas de transporte
e mudança;
II –(VETADO)
III- salário-família;
IV –diárias;
V - representação;
VI – gratificação pela prestação de serviço
especial;
VII – (VETADO)
VIII - gratificação pelo efetivo exercício em
Comarca de difícil acesso, assim definido
pela lei de organização judiciária

Seção II

Das Férias e do Afastamento

Art. 125. As férias dos membros da
Defensoria Pública do Estado serão, concedidas de
acordo com a lei estadual.

Art. 126. O afastamento para estudo ou
missão, no interesse da Defensoria Pública do
Estado, será autorizado pelo Defensor Público-Geral.

§1º O afastamento de que trata este artigo
somente será concedido pelo Defensor Público-Geral,
após estágio probatório e pelo prazo máximo de dois
anos.

§2º Quando o interesse público o exigir, o
afastamento poderá ser interrompido a juízo do
Defensor Público-Geral.

Seção III

Das Garantias e das Prerrogativas

Art. 127. São garantias dos membros da
Defensoria Pública do Estado, sem prejuízo de outras
que a lei estadual estabelecer:

I – a independência funcional no desempenho
de suas atribuições;
II – a inamovibilidade;
III - a irredutibilidade de vencimentos;
IV – a estabilidade.

Art. 128. São prerrogativas dos membros da
Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei
local estabelecer:

I – receber intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição, contando-se-
lhe em dobro todos os prazos;
II – não ser preso, senão por ordem judicial
escrita, salvo em flagrante, caso em que a
autoridade fará imediata comunicação ao
Defensor Público-Geral;
III – ser recolhido a prisão especial ou sala
especial de Estado-Maior, com direito a
privacidade e, após sentença condenatória
transitada em julgado, ser recolhido em
dependência separada, no estabelecimento
em que tiver de ser cumprida a pena;
IV – usar vestes talares e as insígnias
privativas da Defensoria Pública;
V – (VETADO)
VI – comunicar-se, pessoal e
reservadamente, com seus assistidos, ainda
quando estes se acharem presos ou detidos,
mesmo incomunicáveis;
VII - ter vista pessoal dos processos fora dos
cartórios e secretarias, ressalvadas as
vedações legais;
VIII - examinar, em qualquer repartição,
autos de flagrantes, inquéritos e processos;
IX - manifestar-se em autos administrativos
ou judiciais por meio de cota;
X – requisitar de autoridade Pública ou de
seus agentes exames, certidões, perícias,
vistorias, diligências, processos, documentos,
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informações, esclarecimentos e providências
necessárias ao exercício de suas atribuições;
XI – representar a parte, em feito
administrativo ou judicial,
independentemente de mandato, ressalvados
os casos para os quais a lei exija poderes
especiais;
XII - deixar de patrocinar ação, quando ela
for manifestamente incabível ou
inconveniente aos interesses da parte sob seu
patrocínio, comunicando o fato ao Defensor
Público-Geral, com as razões de seu
proceder;
XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos
Magistrados e demais titulares dos cargos das
funções essenciais à justiça;
XIV - ser ouvido como testemunha, em
qualquer processo ou procedimento, em dia,
hora e local previamente ajustados com a
autoridade competente;
XV – (VETADO)
XVI –(VETADO)

Parágrafo Único. Quando, no curso de
investigação policial, houver indício de prática de
infração penal por membro da Defensoria Pública do
Estado, a autoridade policial, civil ou militar,
comunicará imediatamente o fasto ao Defensor
Público-Geral, que designará membro da Defensoria
Pública para acompanhar a apuração.

Capítulo V

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES, DOS
IMPEDIMENTOS E DA RESPONSABILIDADE

FUNCIONAL

Seção I

Dos Deveres

Art. 129. São deveres dos membros da
Defensoria Pública dos Estados:

I – residir na localidade onde exercem suas
funções, na forma do que dispuser a lei
estadual;
II - desempenhar com zelo e presteza, dentro
dos prazos, os serviços a seu cargo e os que,
na forma da lei, lhes sejam atribuídas pelo
Defensor Público-Geral;
III - representar ao Defensor Público-Geral
sobre as irregularidades de que tiver ciência,
em razão do cargo;
IV - prestar informações aos órgãos de
administração superior da Defensoria Pública
do Estado, quando solicitada;
V – atender ao expediente forense e
participar dos atos judiciais, quando for
obrigatório a sua presença;

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos
termos da lei;
VII - interpor os recursos cabíveis para
qualquer instância ou Tribunal e promover
revisão criminal, sempre que encontrar
fundamentos na lei, jurisprudência ou prova
dos autos; remetendo cópia à Corregedoria-
Geral.

Seção II

Das Proibições

Art. 130. Além das proibições decorrentes do
exercício de cargo público, aos membros da
Defensoria Pública dos Estados é vedado:

I – exercer a advocacia fora das atribuições
institucionais;
II – requerer, advogar, ou praticar em Juízo
ou fora dele, atos que de qualquer forma
colidam com as funções inerentes ao seu
cargo, ou com os preceitos éticos de sua
profissão;
III - receber, a qualquer título e sob qualquer
pretexto, honorários, percentagens ou custos
processuais, em razão de suas atribuições;
IV – exercer o comércio ou participar de
sociedade comercial, exceto como cotista ou
acionista;
V – exercer atividades político-partidária,
enquanto atuar à justiça Eleitoral.

Seção III

Dos Impedimentos

Art. 131. é defeso ao membro da Defensoria
Pública do Estado exercer suas funções em processo
ou procedimento:

I – em que seja parte ou, de qualquer forma,
interessado;
II – em que haja atuado como representante
da parte, perito, Juiz, membros do Ministério
Público, Autoridade Policial, Escrivão de
Polícia, auxiliar de Justiça ou prestado
depoimento como testemunha;
III – em que for interessado cônjuge ou
companheiro, parente consangüíneo ou afim
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
IV – no qual haja postulado como advogado
de qualquer das pessoas mencionadas no
inciso anterior;
V – em que qualquer das pessoas
mencionadas no inciso III funcione ou haja
funcionado como Magistrado, membro do
Ministério Público, Autoridade Policial,
Escrivão de Polícia ou Auxiliar de Justiça.
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VI – em que houver dado à parte contrária
parecer verbal ou escrito sobre o objeto da
demanda;
VII - em outras hipóteses previstas em lei.

Art. 132. Os membros da Defensoria Pública
do Estado não podem participar de comissão, banca
de concurso, ou de qualquer decisão, quando o
julgamento ou votação disser respeito a seu cônjuge
ou companheiro, ou parente consangüíneo ou afim
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Seção IV

Da Responsabilidade Funcional

Art. 133. A atividade funcional dos membros
da Defensoria Pública dos Estados está sujeita a:

I – correição ordinária, realizada anualmente
pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares,
para verificar a regularidade e eficiência dos
serviços;
II – correição extraordinária, realizada pelo
Corregedor-Geral e por seus auxiliares, para
verificar a regularidade e eficiência dos
serviços.

§1º Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a
correição, apresentar ao Defensor Público-Geral
relatório dos fatos e das providências a serem
adotadas.

§2º Qualquer pessoa pode representar ao
Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou omissões
dos membros da Defensoria Pública dos Estados.

Art. 134. A lei estadual estabelecerá as
infrações disciplinares, com as respectivas sanções,
procedimentos cabíveis e prazos prescricionais.

§1° A lei estadual preverá a pena de remoção
compulsória nas hipóteses que estabelecer, e sempre
que a falta praticada, pela sua gravidade e
repercussão, tornar incompatível a permanência do
faltoso no órgão de atuação de sua lotação.

§2º Caberá ao Defensor Público-Geral aplicar
as penalidades previstas em lei, exceto no caso de
demissão e cassação de aposentadoria, em que será
competente para aplicá-las o Governador do Estado.

§3º Nenhuma penalidade será aplicada sem
que se garanta ampla defesa, sendo obrigatório o
inquérito administrativo nos casos de aplicação de
remoção compulsória.

Art. 135. A lei estadual preverá a revisão
disciplinar, estabelecendo as hipóteses de cabimento
e as pessoas habilitadas a requerê-la.

Parágrafo Único. Procedente a revisão, será
tornado sem efeito o ato punitivo ou aplicada a
penalidade adequada, restabelecendo-se os direitos
atingidos pela punição, na sua plenitude.

Título V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 136. Os Defensores Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Territórios estão sujeitos ao
regime jurídico especial desta Lei Complementar e
gozam de independência no exercício de suas
funções, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o
instituído pela Lei nº 8. 112. de 11 de junho de 1990.

Art. 137. Aos Defensores Públicos
investidos na função até a data da instalação da
Assembléia Nacional Constituinte é assegurado o
direito de opção pela carreira, garantida a
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia
fora das atribuições constitucionais.

Parágrafo Único. (VETADO)

Art. 138. Os atuais cargos de Advogado de
Ofício e de Advogado de Ofício Substituto da Justiça
Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria
Especial da Marinha, cujos ocupantes tenham sido
aprovados em concurso público de provas ou de
provas e títulos e optem pela carreira, são
transformados em cargos de Defensor Público da
União.

§1º Os cargos a que se refere este artigo
passam a integrar o Quadro Permanente da
Defensoria Pública da União, nos seguintes termos:

I – os cargos de Advogado de Ofício
Substituto da Justiça Militar passam a
denominar-se Defensor Público da União de
1ª Categoria.
II – os cargos de Advogado de Ofício da
Justiça Militar passam a denominar-se
Defensor Público da União de 1ª Categoria
Especial.
III - os cargos de Advogado de Ofício da
Procuradoria Especial da Marinha passam a
denominar-se Defensor Público da União de
1ª Categoria.

§2º Os cargos de Defensor Público cujos
ocupantes optarem pela carreira são transformados
em cargos integrantes do Quadro Permanente da
Defensoria Pública da União, respeitadas as
diferenças existentes entre eles. De conformidade
com o disposto na Lei nº 7.384, de 18 de outubro de
1985, que reestruturou em carreira a Defensoria de
Ofício da Justiça Militar Federal.
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§3º São estendidos aos inativos os benefícios
e vantagens decorrentes da transformação dos cargos
previstos nesta Lei Complementar, nos termos da
Constituição Federal, art. 40, § 4º.

§4º O disposto neste artigo somente surtirá
efeitos financeiros a partir da vigência da lei a que se
refere o parágrafo Único do art. 146, observada a
existência de prévia adotação orçamentária.

Art. 139. É assegurado aos ocupantes de
cargos efetivos de assistente jurídico, lotados no
Centro de Assistência Judiciária da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, o ingresso, mediante
opção, na carreira da Defensoria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios.

Parágrafo único. Serão estendidos aos
inativos em situação idênticas os benefícios e
vantagens previstos nesta Lei Complementar.

Art. 140. Os concursos públicos para
preenchimento dos cargos transformados em cargos
do Quadro Permanente da Defensoria Pública da
União, cujo prazo de validade não se tenha expirado,
habilitam os aprovados, obedecida a ordem de
classificação, a preenchimento das vagas existentes
no Quadro Permanente da Defensoria Pública da
União.

Art. 141. As leis estaduais estenderão os
benefícios e vantagens decorrentes da aplicação do
art. 137 desta Lei Complementar aos inativos
aposentados como titulares dos cargos transformados
em cargos do Quadro de Carreira de Defensor
Público.

Art. 142. Os Estados adaptarão a
organização de suas Defensorias Públicas aos
preceitos desta Lei Complementar, no prazo de cento
e oitenta dias.

Art. 143. À Comissão de Concurso incube
realizar a seleção dos candidatos ao ingresso na
Carreira da Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios.

Art. 144. Cabe à lei dispor sobre os órgãos e
serviços auxiliares de apoio administrativo, que serão
organizados em quadro próprio composto de cargos
que atendam às peculiaridades e às necessidades da
administração e das atividades funcionais da
Instituição.

Art. 145. As Defensorias Públicas da União,
do Distrito Federal e dos Territórios e dos Estados
adotarão providências no sentido de selecionar, como
estagiários, os acadêmicos de Direito que,
comprovadamente, estejam matriculados nos quatro

últimos semestres de cursos mantidos por
estabelecimentos de ensino oficialmente
reconhecidos.

§1º Os estagiários serão designados pelo
Defensor Público-Geral, pelo período de um ano,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período.

§2º Os estagiários poderão ser dispensados do
estágio, antes de decorrido o prazo de sua duração,
nas seguintes hipóteses:

a) a pedido;
b) por prática de ato que justifique seu

desligamento.

§ 3º O tempo de estágio será considerado serviço
público relevante e como prática forense.

Diante do teor contido na Lei Complementar
80/94, e ao compulsar os artigos 97 a 145 que dizem
respeito à matéria, cheguei à conclusão que, os
Deputados autores da PEC 011/2005, não feriram em
nada o que está prescrito, no que tange as normas
gerais para organização da Defensoria Pública em
nosso Estado, onde pelos motivos que expusemos,
somos nas formas que menciona, onde pelos motivos
que expusemos neste, somos pela Rejeição do
despacho denegatório exarado pelo Senhor
Presidente.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual – PSB

PARECER N° 281/05

A COMISSÃON DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO REDAÇÃO em
face do Projeto de Lei n° 011/05 de autoria dos
Deputados Cláudio Vereza, Carlos Casteglione e
Brice Bragato, cuja ementa assim o diz: “Altera a
redação dos artigos 7, 19, 57, 91, 109 e 123 da
Constituição Estadual, que tratam da Defensoria
Pública” nas formas que menciona, onde pelos
motivos que expusemos neste, somos pela Rejeição
do despacho denegatório exarado pelo Senhor
Presidente.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2005.

ZÉ RAMOS
Presidente

PAULO FOLETTO
Relator

CLAUDIO VEREZA
SUELI VIDIGAL

HERALDO MUSSO
LUIZ CARLOS MOREIRA
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Parecer nº 281/2005, que
acaba de ser lido.

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

Aprovado, contra três votos.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 119/2005

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 Complementar n° 19/2005, que cria o Fundo de
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

Palácio Domingos Martins, em 18 de
outubro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Deputado Estadual
Líder de Governo

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 119/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado, contra quatro votos.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO N° 2641/2005

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,
após ouvido o Plenário, Requer a destinação do
Grande Expediente da Sessão Ordinária de 08 de
novembro de 2005, para que a Companhia Vale do
Rio Doce, apresente à Assembléia Legislativa e à
população capixaba, o trabalho que vem
desenvolvendo na preservação ambiental das
Reservas de Linhares e Sooretama, localizadas no
Estado do Espírito Santo.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

GRACIANO ESPÍNDULA
Deputado Estadual – PSDB

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em discussão o Requerimento nº
2641/2005.

Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.

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

Aprovado, contra três votos.
O SR. 1º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N°2642/2005

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
Vossa Excelência, nos termos contidos no artigo 102
do Regimento Interno, após ouvido o Plenário desta
ALES, seja destinado o Grande Expediente da Sessão
Ordinária do dia 25 de outubro de 2005, para que o
Senhor PAULO CÉSAR 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 àquele órgão, momento em
que, aquele Presidente prontificou-se em estar à
disposição dos Deputados para que os mesmos
possam lhe estar fazendo questionamento diretos,
críticas e sugestões.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

PAULO FOLETTO
Deputado Estadual - PSB

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em discussão o Requerimento nº
2642/2005.

Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado, contra dois votos.

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

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

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 134, Inciso VIII e 167-A aprovada pela
Resolução nº 1.600/91, requer que seja encaminhada
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo,
Dr. Paulo César Hartung Gomes a seguinte

I N D I C A Ç Ã O

A Deputada signatária vem, respeitosamente,
indicar a V. Exª. Que seja incluída nas prioridades do
Governo do Estado do Espírito Santo a elaboração de



6623 – Diário do Poder Legislativo                                                                       Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2005

um Planejamento Estratégico dos Municípios do Sul
do Estado do Espírito Santo.

A importância de um plano estratégico para o
sul do Estado faz-se necessária, e requer urgência,
face o empobrecimento que vem ocorrendo nos
municípios daquela região.

O norte tem sido alvo de ações que estão
incentivando o turismo – PRODETUR NE II, a
implantação de grandes indústrias, o petróleo, o gás,
entre tantas outras. A geração de lastro para os
municípios daquela região tem sido inegável e vem
contribuindo de forma eficaz para a melhoria da
qualidade de vida da população. Achamos isso ótimo.
É o que queremos para todos em nosso Estado.

Infelizmente, não é o que vem ocorrendo no
sul. Nossos municípios como Mimoso do Sul,
Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Muqui
e São José do Calçado e outros, vêm sofrendo
sistematicamente com a mudança de sua geração
jovem para a cidades mais populosas em busca de
trabalho, vez que o mercado de sua cidade não
oferece tal oportunidade.

A elaboração de um Planejamento
Estratégico, que venha ordenar e incentivar o
crescimento sócio econômico desses Municípios será,
com certeza, uma ação com respostas em médio
prazo.

O nosso pedido justifica-se pela falta de
recursos daqueles Municípios para a contratação de
técnicos qualificados para o levantamento inicial
exigido pelo Planejamento Estratégico.

Face o exposto, solicitamos a V. Exa. Que
faça uma profunda reflexão sobre esta Indicação e
seja parceiro nessa construção que busca novos
caminhos e soluções que atendam a esses
Municípios, o que irá proporcionar um maior
incremento de ações que visem o desenvolvimento
sustentável de nossa região sul.

Vitória, 19 de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual PP

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em discussão a Indicação nº 111/2005.

Não havendo quem queira discutir, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada, contra dois votos.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2624/05

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 GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO
CESAR HARTUNG GOMES, PELA
SOLENIDADE DE ORDEM SE SERVIÇO
PARA REFORMA DA EEEFM GRAÇA
ARANHA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste no seguinte endereço: Rua Sete
de Setembro, 362 – Palácio da Fonte Grande –
Centro – Vitória/ES 29015-000.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005.

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2624/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTOS NºS 2625 E 2628/2005

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

Os Deputados Estaduais, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requerem 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 NOVA VENÉCIA, que
realizará nos dias 28, 29 e 30 de outubro do corrente
ano a LA POLENTONA D’ITALIA, que comemora
os 115 anos de imigração italiana do município.

Requerem ainda que, da manifestação desta
Casa, seja dada ciência ao Exmo. Sr. Walter de Prá
- Prefeito Municipal de Nova Venécia, End.: Av.
Vitória, nº 347 – Centro – Nova Venécia-ES - CEP:
29.830-000.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

RUDINHO DE SOUZA
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Deputado Estadual - PSDB
EUCLÉRIO SAMPAIO

Deputado Estadual – PDT
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO

SANTOS) – Em votação os Requerimentos nºs 2625
e 2628/2005, idênticos, que acabam de ser lidos.

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

Aprovados, contra um voto.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2626/2005

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, a inserção nos Anais
dessa Casa de Leis, de um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES com o povo Espírito-
santense e em especial com o Departamento de
Controle do Espaço Aéreo, Primeiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trânsito
Aéreo – DTCEA-STA.

O DTCEA-STA é uma unidade do comando
da aeronáutica, subordinado diretamente ao primeiro
centro integrado de defesa aérea e controle de trânsito
aéreo e atua como elo do sistema de controle do
espaço aéreo brasileiro.

Localizado na cabeceira do Rio Bonito, no
topo de uma montanha, a 1030 m de altitude, no
Município de Santa Teresa, tem como missão manter
e operar equipamentos de detecção e
telecomunicações necessários para a atividade de
controle do espaço aéreo, criado em 23 de novembro
de 1989, possui equipamentos modernos de operação,
que cobre uma área aproximada de 450 Km de raio,
abrangendo todo Espírito Santo, Leste de Minas
Gerais, Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro, além
das 200 milhas do litoral capixaba.

O radar e os equipamentos de
telecomunicações do DTCEA-STA, por estarem
localizados no Centro/Sul do estado do Espírito
Santo. Colocam-se em uma posição estratégica na
região Sudeste do Pais, que é onde ocorre o maior
fluxo do tráfego aéreo do Brasil, permitindo um
efetivo controle da evolução das aeronaves e total
segurança nos deslocamentos aéreos.

O radar de Santa Teresa foi o primeiro a ser
revitalizado dentro do programa de revitalização de
radares da força aérea brasileira, através do
departamento de controle do espaço aéreo. O
processo teve início em outubro de 2004 e foi
concluído complemente em março de 2005. Santa
Teresa adquiriu muita importância nesse processo

pois tornou-se o marco evolutivo de um sistema que
de forma alguma pode ficar ultrapassado e obsoleto.

O radar de Santa Teresa possui profissionais
de excelentes qualidades, de alto nível de
competência, que de maneira eficaz executam todo
trabalho possibilitando que não haja nenhum tipo de
imprevisto ou acidentes, sendo que toda equipe
funciona como um quartel obedecendo uma
hierarquia com as funções determinadas sendo
composto pelo Comandante José Cícero Rocha
Almeida, uma oficial dentista – Tenente Lívia, uma
oficial médica – Tenente Patrícia, suboficiais,
sargentos e cabos altamente qualificados.

Requer ainda que do presente se dê
conhecimento ao Comandante José Cícero Rocha
de Almeida a Oficial dentista Tenente Lívia, a
oficial médica Tenente Patrícia no seguinte
endereço: Cabeceira do Rio Bonito – Km 7 (Vila
Aparecida) Santa Teresa – ES 29.650-000. Ao
Prefeito Municipal Gilson Amaro no seguinte
endereço: Prefeitura Municipal de Santa Teresa –
Rua Jerônimo Vervloet 145, Centro, Santa Teresa -
ES 29.650-000.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005.

EDSON VARGAS
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2626/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado, contra um voto.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2627/05

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 DA SKEMA LTDA,
SENHOR JOSÉ LUIZ KFOURI E
FUNCIONÁRIOS, PELO PRÊMIO TOP OF
MIND BRASIL, CONCEDIDO PELO IMBRAP –
INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO
PÚBLICA, NA CATEGORIA CONSULTORES
DE EMPREENDIMENTOS DO ANO DE 2005
COM VALIDADE 2005/2006.

Requer, pois, a essa Presidência, que
transmita o teor deste, no seguinte endereço: Av.
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Nossa Senhora da Penha, 1495 Sala 704 – Santa
Lúcia – Vitória- ES CEP 29045-401.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.

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

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2627/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2629/2005

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, R E Q U E R a V.Exª., após ouvido o
Plenário, a inserção nos anais deste Legislativo
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇOES
com o povo do Espírito Santo e mui especialmente
com os novos eleitos para a diretoria e Conselho
Fiscal da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Espírito Santo (Fetaes), no
dia 28 de outubro de 2005, no Calir, em Viana/ES.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita ao homenageado através do: Ilmo. Sr.
Antônio Laurentino Mazozo – MD Diretor Presidente
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Espírito Santo – Rua São João, 216 – Vila
Rubim – CEP 29025-060 – Vitória/ES.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 19 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2629/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2630/2005

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, R E Q U E R a V.Exª., após ouvido o
Plenário, a inserção nos Anais deste Legislativo
Estadual de um VOTO DE CONGRATULAÇOES
com o povo do Espírito Santo e mui especialmente
com a Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova
Almeida, através de seu reverendo Jorge Augusto
Soares, pelo 25º aniversário.

REQUER ainda a essa Presidência que
transmita a homenageada através do: Reverendo
Jorge Augusto Soares – Rua Reis Magos, 509, Nova
Almeida – Serra - ES CEP 29174-812.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, Sala
das Sessões, 20 de outubro de 2005.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2630/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2631/2005

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.,
após ouvido o Plenário, que seja inserido nos Anais
desta Casa de Leis um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
O ESPORTISTA PAULO PIMENTA VALIATE,
pelo lançamento de sua biografia “Muito além do
futebol”, escrita por Álvaro José Silva.

Professor e esportista capixaba, Paulo
Pimenta é um revolucionário na preparação física.
Quebrou recordes no ano 1955 que são mantidos até
os dias de hoje.

Durante toda sua trajetória de esportista
sempre defendeu o Clube Saldanha da Gama, pelo
qual foi campeão estadual de basquete e
hexacampeão de vôlei.

Deu sua contribuição para o Governo do
Estado, prestando serviços para seis Governadores.

Figura lendária na área do esporte capixaba,
Paulo Pimenta é um exemplo a ser seguido por esta e
outras gerações vindouras, pois a sua dedicação ao
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esporte mostra que a determinação, aliada ao prazer
de realizar uma tarefa, é um dos princípios do bem
viver.

Requeremos, ainda, que do Ato desta Casa de
Leis seja dado conhecimento ao Professor Paulo
Pimenta extensivo ao escritor Álvaro José Silva, no
seguinte endereço: Rua Moacir Avidos, 138/602,
Praia do Canto, Vitória/ES – 29057-230.

Vitória, 21 de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2631/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2632/2005

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.,
após ouvido o Plenário, que seja inserido nos Anais
desta Casa de Leis um VOTO DE
CONGRATULAÇÕES COM O POVO
ESPÍRITO-SANTENSE E EM ESPECIAL COM
A RÁDIO CULTURA FM DE CASTELO, NO
SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Veículo de comunicação valorizado por sua
contribuição fiel com a notícia, a Rádio Cultura FM
de Castelo vem colhendo seus frutos pelo trabalho de
qualidade, embasado no respeito aos seus ouvintes.
Alcançou a marca de 1 milhão de habitantes
antenados com a sua programação diária, cobrindo 29
municípios do sul do Estado.

Desejamos que seus projetos sejam
vitoriosos, como são todos os empreendimentos
daquela empresa, conhecida por sua excelência na
comunicação.

Requeremos, ainda, que do Ato desta Casa de
Leis seja dado conhecimento ao Diretor Geral da
Rádio Cultura FM, Sr. Antônio César Nunes Nemer,
extensivo aos funcionários daquela rádio, no seguinte
endereço: Rua Vieira da Cunha, 74, - 29.360-000,
Castelo-ES.

Vitória, 20 de outubro de 2005.

LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PTB

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2632/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2633/2005

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 DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, pelo
LANÇAMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DA
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL,
realizada no dia 10 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SESP – através do Exmo. Sr.
Secretário de Estado Rodney Miranda, através do
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,
2355 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP: 29.050-
625.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2633/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2633/2005

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 DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, pelo
LANÇAMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DA
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SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL,
realizada no dia 10 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SESP – através do Exmo. Sr.
Secretário de Estado Rodney Miranda, através do
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes,
2355 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP: 29.050-
625.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2634/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2635/2005

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 DA JUSTIÇA –
SEJUS pela ABERTURA DO PROJETO:
“GERANDO FELICIDADE – Direito de Ser
Criança”, integrado ao Projeto de Tratamento
Penal e Ressocialização, realizado no dia 12 de
outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SEJUS – através do Exmo. Sr.
Secretário FERNANDO ZARDINI ANTONIO, na
Av. Governador Bley, 236 – Ed. Fábio Ruschi – 9º
Andar – Centro - Vitória – ES – CEP: 29.010-150.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2635/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2636/2005

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 EDUCAÇÃO,
pela Assinatura da ordem de Serviço para
Reforma e Ampliação do COLÉGIO ESTADUAL
– EEEM DO ESPÍRITO SANTO, no Município
de Vitória e pela Entrega de BANDA DA
ESCOLA PEDRO MILANEZ ALTOÉ e pela
Assinatura de Convênio para construção da
ESCOLA CASTELINHO, no Município de
Castelo, realizado no dia 14 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a SEDU – através do Exmo. Sr.
Secretário, Lelo Coimbra, Av. César Hilal, 111 –
Praia do Suá - Vitória – ES – CEP: 29.052-231.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2636/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2637/2005

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 EDUCAÇÃO,
pela INAUGURAÇÃO DA ESCOLA BREJO
DOS PATOS, no Município de Marataízes,
INAUGURAÇÃO DA EMEF PROFESSORA
MARIA CELESTE TOREZANI STORCH,
ORDEM DE SERVIÇO DA EEEF PROFESSOR
CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA E
INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EUEF
CÓRREGO DA LAPA, no Município de São
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Gabriel da Palha e da ASSINATURA DE
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE
QUADRA POLIESPORTIVA NA EUM
ADVENTISTA CÓRREGO DE MOROBÁ E
ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EEEF
CÓRREGO DUMER, no município de São
Domingos do Norte, realizado no dia 16 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento à SEDU – através do Exmo. Sr.
Secretário, Lelo Coimbra, Av. César Hilal, 111 –
Praia do Suá - Vitória – ES – CEP: 29.052-231.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2637/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2638/2005

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 CÂMARA
MUNICIPAL DA SERRA, pela realização do I
ENCONTRO DE ENTIDADES AMBIENTAIS E
O FÓRUM AMBIENTAL DA CIDADE DA
SERRA, nos dias 14 e 15 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento a Câmara Municipal da Serra, na
Rua Major Pissarra, s/n – Centro - Serra – ES – CEP:
29.176-020.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2638/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 2639/2005

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 NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA – INCRA ESPÍRITO
SANTO, pela REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO
DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA
RURAL, promovido em parceria com diversos
Órgãos Públicos, no município de São Mateus, no
dia 15 de outubro.

Outrossim, requer ainda que do presente seja
dado conhecimento ao SUPERINTENDENTE
REGIONAL DO INCRA no ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO –Exmo. Sr. José Jerônimo
Brumatti, na Av. Robert Kennedy, 601 – Bairro São
Torquato – Vila Velha – ES – CEP: 29.114-300.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005.

JANETE DE SÁ
Deputada Estadual

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº
2639/2005, que acaba de ser lido.

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

Aprovado.

(Comparecem os Srs. Deputados
Claudio Vereza, Délio Iglesias,
Edson Vargas, Geovani Silva,
Luzia Toledo, José Esmeraldo e
Sérgio Borges)

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

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Não havendo mais expediente a ser lido,
passa-se às Lideranças Partidárias.

Concedo a palavra ao representante do PSB,
Sr. Deputado Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente,
como representante do PSB informo a V.Exª. que
falarei durante os primeiros dez minutos, e o restante
do tempo será ocupado pela Srª. Deputada Janete de
Sá.
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, imprensa, hoje há uma afluência grande
de repórteres às galerias da Assembléia Legislativa, e
povo que nos assiste, falaremos durante dez minutos,
dos vinte minutos destinados à liderança do nosso
Partido, comentando alguns assuntos de interesse da
população.

Referimo-nos algumas vezes a esse assunto e
achamos que nunca é demais voltar a lembrar, já que
as coisas não estão mudando no que se refere ao
transporte de pedras de granito no Estado do Espírito
Santo. No ano passado uma pedra caiu de uma
carreta no meio de uma rua do bairro Praia do Canto
e houve uma grande repercussão jornalística, saiu nas
primeiras páginas dos jornais de maior circulação do
Estado.

Todo dia – isso é maneira de dizer, pois
graças a Deus não acontece todo dia – o transporte de
granito, uma riqueza que o Estado passou a explorar,
e estamos vendo um investimento muito grande na
exploração mineral, continua sendo um risco
tremendo para quem muito utiliza as rodovias
estaduais como nós. Hoje, pela manhã, vindo da
nossa cidade para trabalhar na Assembléia
Legislativa, cumprindo nosso mandato, deparamo-
nos com uma pedra de mais ou menos quarenta
toneladas na chamada Curva do Cassani, logo que sai
de Colatina, antes de chegar a Baunilha. É
exatamente no ponto onde existe um trecho que foi
estadualizado e que terá pavimentação asfáltica, onde
está sendo construído o terminal de cargas.

Na estrada tem uma pedra de quarenta
toneladas que pelo buraco que ficou no asfalto ela
saiu quicando. E claro, por sorte, naquele momento
não foi de encontro a nenhum carro vindo em sentido
contrário, senão seria um acidente fatal, como
aconteceu com o ônibus da Águia Branca na
chamada Rodovia do Café, depois de Colatina.

O Sr. Deputado José Esmeraldo,
recentemente, foi autor de dois projetos de lei que, se
aprovados, identificariam a pedreira, o tipo de pedra
e seu dono. O que acontece é que não temos uma
fiscalização rigorosa nesse setor. A pedra está lá,
caiu. E muito provavelmente, se o caminhão não
tombou junto com ela - pois pode ter sido desovada
lá, sem querer, é lógico! – ele deve ter seguido em
frente e ninguém saberá de onde a pedra veio, qual a
pedreira e quem era o dono do caminhão.

As nossas estradas estão se transformando
em roleta russa. Além dos problemas de má
conservação, as rodovias federais há tempo não têm

aporte financeiro pelo DENIT para que possamos
reestruturá-las. Esse transporte de pedras de granito
está sem nenhum controle, sem nenhuma
fiscalização. Os caminhões só trafegam de noite para
facilitar a normalidade no trânsito, pondo em risco
qualquer um de nós que circula pelas estradas.

Andamos mais em função do exercício do
mandato em Vitória e de nossa residência ser no
interior. Mas qualquer um de nós corre o risco de,
num momento fatal, bater de frente com uma pedra
dessa rolando no asfalto.

Solicitaremos à Polícia Rodoviária Federal,
por meio de ofício. E dessa vez faremos uma
reclamação oficial à Polícia Rodoviária Estadual; ao
Governo do Estado; à Secretária de Transporte, Srª.
Rita Camata; e ao Exmº. Governador Paulo Hartung,
que cuidem melhor dessa situação, que fiscalizem
melhor. Que a Polícia Rodoviária Estadual fiscalize
mais, se a Polícia Rodoviária Federal não tem
condição de o fazer.

Além de não termos condições de recuperar
as rodovias federais no minimamente necessário,
recentemente estivemos com o coordenador do
DENIT no Estado, o engenheiro Hélio Bahia, que nos
disse:

“Deputado, há oito meses
não recebo um centavo do governo
Federal para aporte financeiro na
obra do contorno de Colatina. Não
sei por mais quanto tempo a
empreiteira vai conseguir manter o
pessoal trabalhando”.

Se ele não consegue dinheiro para novas
obras, nem para a obra do contorno de Colatina,
imaginem para a recuperação das estradas já
asfaltadas.

A questão do transporte de granito é um
absurdo. A destruição da nossa malha viária, urbana e
não-urbana e o risco de vida a que se impõem a nossa
população e a qualquer um de nós também é um
absurdo e merece denúncia e melhor cobertura da
imprensa. Com a denuncia da imprensa temos certeza
de que medidas mais duras serão tomadas e a
fiscalização será mais eficiente.

O segundo assunto é quanto ao Referendo
Popular que aconteceu ontem e que, infelizmente, o
“SIM” foi derrotado. Achamos que isso tem que nos
levar, a todos nós, a uma reflexão para sabermos o
porquê de ter acontecido isso. Na prática vimos a
população não aceitando uma medida de consulta
feita, toda ela, em direção a uma cultura de paz, à
diminuição da circulação de armas no Brasil e à
dificuldade de se comprar munição.



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6630

Se o “Sim” tivesse ganho, sem dúvida
nenhuma, como mostram as estatísticas, haveria
diminuição das mortes provocadas pelas armas de
fogo e dos homicídios.

A grande maioria das pessoas votaram
“Não”. Nós, cidadãos comuns, que votamos “SIM”,
perdemos. Sempre defendemos o “SIM”
abertamente, mas o cidadão que votou “NÃO” ou
não teve um bom esclarecimento da situação e/ou o
momento político nacional não o favoreceu.

O Referendo estava previsto desde 22 de
dezembro de 2003, quando da aprovação do Estatuto
do Desarmamento, e que seria realizado exatamente
em 2005, quando não teríamos eleições municipais,
estaduais nem federal, o que facilitaria a discussão
com o cidadão comum e com os defensores do
“SIM” e do “NÃO”. Não tivemos tempo para um
aprofundamento maior da discussão para que o
cidadão tivesse mais esclarecimento.

Com isso o “SIM” foi derrotado num
momento em que os valores da sociedade são muito
questionados e em que precisamos entender e discutir
melhor a política de segurança pública em todos os
níveis: municipais e estaduais, para que haja uma
interação das políticas para que possamos, com
tranqüilidade, avançar na discussão da diminuição e
da banalização quanto à utilização das armas de fogo.

Antes de terminar, registramos que hoje, no
auditório da Findes, durante toda a manhã, foi
realizado um Seminário sobre Biodiesel. Outros
seminários aconteceram, promovidos pelo Sr.
Deputado Federal Renato Casagrande, sobre
mineração, petróleo e gás, o de hoje foi sobre
biodiesel.

Trata-se de um projeto do governo Federal
ainda incipiente, mas que tem como fundamento a
inclusão social e o fortalecimento da agricultura
familiar, principalmente em estados como o Espírito
Santo que tem como, quando bem discutido e
orientado com estudos técnicos, orientar os
agricultores familiares a participarem desse projeto
do biodiesel.

Do governo Federal, fundamentado, se
tivermos financiamento teremos sem dúvida
nenhuma mais um fator de agregação de valores ao
trabalho da agricultura familiar e de fixação do
homem no campo, não só no Estado do Espírito
Santo como em todo o Brasil, já que o programa é do
governo Federal, portanto, de alcance nacional.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Concedo a palavra à Srª. Deputada
Janete de Sá, que falará no horário da liderança do
PSB.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, assomamos a esta tribuna para reproduzir
um pedido do comando de greve do Centro Federal
de Educação Tecnológica – Cefetes e da UFES, que
estão em greve por tempo indeterminado contra as
manobras divisionistas do MEC e pela unidade do
movimento em defesa da valorização do trabalho
docente do Magistério.

Essas categorias pedem a esta Casa que dê
destaque a um ato contra o sucateamento da educação
no país, com especial atenção para os trabalhadores
da educação das instituições federais de ensino.

Fica aqui o nosso compromisso com os
profissionais de ensino da Universidade Federal do
Espírito Santo e do Cefetes de verificar no
Regimento Interno desta Casa um espaço para
fazermos esse ato a pedido dos profissionais da área
de educação, a fim de fortalecermos a luta da
educação, evitando o desmantelamento do ensino em
nosso país.

Versaremos agora sobre o plebiscito. Nós
também votamos e fizemos propaganda para o
“Sim”, mas infelizmente o “Não” venceu. Temos que
observar o momento de grande violência por que
passa nosso país. O cidadão comum considera que, se
estiver armado, poderá se defender da criminalidade
e da marginalidade que se instalaram em nosso país.

Acreditamos ter havido uma confusão sobre
o real objetivo do plebiscito, que teve por objetivo
desarmar o cidadão comum para evitar os acidentes,
que não são poucos, são em número muito grande,
que acontecem em decorrência de arma de fogo. As
pessoas falam que quem quer matar o faz com outro
tipo de arma, com uma tijolada, com uma pedrada,
com uma paulada ou facada. Mas sabemos o quão
perigoso é uma arma de fogo e o poder que um
revólver, uma Ponto 40 têm de precisão, de
velocidade, causando ferimentos, em geral, com
grande complicações.

Fizemos campanha, lutamos, mas também
entendemos que o momento está muito adverso.
Vivemos um momento que se colocarmos a pena de
morte e a prisão perpétua em discussão na sociedade,
não temos dúvida de que o resultado será parecido
com o do plebiscito, que visava a proibição da
comercialização de armar de fogo e munição em
nosso país.

A revolta da população é muito grande. Onde
o Estado não entra, onde existem falhas na segurança,
existe também espaço para que realmente cresça a
atitude da população de fazer justiça com as próprias
mãos. A população observa que a impunidade vence
em nosso Estado e em nosso país.
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E por falarmos em impunidade não
poderíamos deixar de reproduzir os fatos que têm
sido matéria dos jornais de grande circulação de
nosso Estado, veiculados na quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado e domingo e que muito entristece
o Parlamento capixaba. Referimo-nos à denúncia do
“Mensalão” que ocorria na época do ex-presidente
desta Casa, Sr. José Carlos Gratz.

Temos certeza de que, inclusive os
parlamentares envolvidos, todos querem a
investigação dos fatos, porque é preciso investigar.
Percebemos que hoje estamos passando o Brasil a
limpo. Fala-se muito mal do Governo Lula, mas foi
ele que possibilitou abrir essa discussão e levar a
cabo várias denúncias. Vimos que a discussão do
“Mensalão” em nível federal não acabou em pizza.

Está aí o Sr. Deputado Federal José Dirceu,
para ser punido. S.Ex.ª perdeu o cargo de ministro e
está em processo de cassação do seu mandato de
Deputado Federal, assim como outros que estão
sendo punidos. Por mais que tentam se resguardar na
lei, acreditamos que haverá uma definição para o
caso e a população terá o resultado dessas
investigações.

Nesta Casa, também não pode ser diferente.
Uma denúncia dessa ordem, que passa para a
população a visão de que todo político é ladrão, não
pode se abater sobre as nossas cabeças.

Conclamamos aos políticos de bem do nosso
Estado, que se irmanem num esforço conjunto com o
Sr. Governador Paulo Hartung e o Poder Judiciário,
que trabalhem exaustivamente para investigar se
realmente houve esse tipo de comprometimento deste
Parlamento com alguns parlamentares e coloquem
isso a público. Há parlamentares se dizendo
injustiçado e outros realmente não falam nada. Não
sabemos do lado de quem estamos. A investigação se
faz necessária para que a população tome
conhecimento. Se houver culpados, que sejam
punidos. Mesmo que sejam punidos na própria carne,
mas não podemos, sob o ponto de vista
corporativista, colocar “um balde de água fria” nessa
questão.

O Parlamento capixaba, se depender de nós,
não ficará omisso. E se houve, conforme
investigações da Receita Federal e Ministério Público
um “gratzoduto” na Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, tem que vir à tona e ser
esclarecido. Os culpados precisam ser punidos para
que a população acredite na política e observem que
existem políticos diferentes; que não mexem na coisa
pública e não pegam o dinheiro público.

Srs. Deputados, pedimos o apoio de V.Ex.ªs
para investigar esse assunto. O dinheiro público que

vai para o bolso do deputado, do vereador, do
prefeito, do político, ou quem quer que seja, falta
para investir em educação, saúde, segurança e
políticas públicas. Passou a ser uma lesão grave e
afrontosa ao povo.

Nesse sentido, pedimos aos Srs. Deputados
Parlamentares desta Casa, inclusive os envolvidos na
denúncia, que sejam os primeiros a pedir
investigação dos fatos. Se alguns deles não tiverem
culpa, devem ser inocentados pela sociedade. Mas se
tiverem, precisam ser punidos por este Parlamento.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (CESAR
COLNAGO) - Findo o tempo destinado às
Lideranças Partidárias, passa-se à fase dos oradores
inscritos.

Concedo a palavra a Sr.ª Deputada
Mariazinha Vellozo Lucas. (Pausa)

Estando S.Ex.ª licenciada, concedo a palavra
a Sr.ª Deputada Brice Bragato. (Pausa)

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Marcelo
Santos.

O SR. MARCELO SANTOS - (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Srªs Deputadas, a toda população que tem
oportunidade de nos assistir pela TV Assembléia,
transmitida ao vivo, a todos que ocupam as Galerias
da Assembléia Legislativa, assomamos a esta tribuna
para tecer alguns comentários sobre a discussão da
peça orçamentária para 2006, encaminha a esta Casa.

Chamamos a atenção dos Parlamentares
porque é o maior projeto enviado ao Poder
Legislativo, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.
Todo ano os nobres pares dos Legislativos estarão
debatendo a peça orçamentária, que é dividida junto
aos demais Poderes constituídos: Ministério Público,
Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa e o
Governo do Estado.

Peça essa que tem uma importância muito
grande, e uma responsabilidade maior ainda por parte
deste Poder, onde no Orçamento do Estado, enviado
pelo Executivo, estão previstos todos os
investimentos para o exercício de 2006. Por exemplo,
investimentos para o funcionalismo publico; para a
pavimentação de ruas e avenidas, iluminação,
construção de casas populares, pontes e muitas outras
obras e benefícios para a comunidade capixaba.

Pedimos aos nobres Pares para que antes de
debatermos essa peça orçamentária na Comissão de
Finanças, que é a Comissão pertinente desse projeto-
já encaminhado à Assembléia Legislativa e lido em
plenário - que destinem recursos no orçamento para o
Município de Cariacica. Sejam sensíveis, porque é
algo que já vem acontecendo por uma maioria.
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Na última peça orçamentária, do exercício de
2005, encaminhamos a totalidade de seiscentos mil
reais. Já começamos as discussões com as
comunidades e lideranças comunitárias do Município
de Cariacica. Redirecionaremos as nossas emendas,
para que atendam de uma forma diferenciada à
população de Cariacica, mas pelas mãos do Estado.

Para o exercício de 2006 apresentaremos
emendas para o Município de Cariacica, para que
essas obras sejam executadas pelo Governo do
Estado- não mais pela Prefeitura- que tem
demonstrado competência e sapiência na realização
de obras e benefícios em prol da comunidade
capixaba.

Sensibilizamos os Parlamentares para que
destinem, daqueles setecentos mil reais que cada um
tem direito, um percentual pequeno ou grande para o
orçamento 2006, em benefício da nossa Cidade.
Temos a honra de representar nesta Casa o nosso
Município de Cariacica.

Desta forma melhoraremos a infra-estrutura
daquela Cidade e daremos uma roupagem melhor,
principalmente na área de infra-estrutura. Os nossos
cidadãos cariaciquenses terão uma melhor condição
de vida e, em um conjunto de ações, transformaremos
Cariacica em lugar melhor de se viver.

Agradecemos ao plenário desta Casa, que
sensibilizado com a matéria que apresentamos, um
Projeto de Lei que garantirá cinqüenta por cento das
vagas de estágio dos Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas ,
após a sanção do Governador, para os alunos da rede
pública estadual. Contribuiremos com a eliminação
da injustiça social, praticada principalmente com os
estudantes da rede pública do Estado do Espírito
Santo.

Então, Srªs. e Srs. Parlamentares, a última
questão que abordamos neste momento é referente ao
DNIT, inclusive o Sr. Deputado Paulo Foletto
pronunciou-se dizendo das informações prestadas
pelo engenheiro Élio Bahia. Gostaríamos de
sensibilizar o Governo Federal, uma vez que estamos
em campanha com empresários, com líderes
comunitários, com comerciantes, com vereadores,
enfim, com todo segmento organizado dos
Municípios de Cariacica, Serra e Viana para que
possamos sensibilizar o Governo Federal e este
transfira a obra de execução do trecho que liga o
trevo da Ceasa ao bairro Carapina, no Município da
Serra, para que essa obra seja transferida para o
Governo do Estado que, hoje, tem condições de
“tocá-la” através dos investimentos de royalties de
petróleo e os próprios recursos a serem repassados ao
Governo do Estado. Outro assunto interessante neste
mesmo tema é que, se a obra for executada por um
órgão próximo a ela, teremos condições de fiscalizar

e atender à demanda necessária. Principalmente o
setor empresarial, que é o setor de transporte,
reivindica uma via com a sua conclusão de
duplicação iluminada e apta para atender às
demandas principalmente das empresas que
margeiam a Rodovia do Contorno.

Portanto, hoje assomamos a esta tribuna para
falar sobre três temas. O primeiro: o orçamento
estadual, inclusive pedimos aos Srs. Parlamentares
que ajudem Cariacica para que possamos destinar
verbas para serem executadas as obras pelo Estado. O
segundo: pedir ao Governador do Estado que
sancione o nosso Projeto de Lei que garante
cinqüenta por cento das vagas existentes nos órgãos
públicos do Estado do Espírito Santo para os alunos
da rede pública estadual, inclusive agradecemos aos
nossos Pares. E o terceiro: desejamos que o Governo
Federal se sensibilize e atenda a um pedido que não é
somente da população, mas dos diversos segmentos
que compõem este Estado, do próprio Governo do
Estado, e transfira a obra de execução da duplicação
da Rodovia do Contorno para ser executada pelo
Governo do Estado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, servidores, profissionais de
imprensa, povo nas galerias, a todos que nos
assistem, boa-tarde.

Assomamos a esta tribuna para dizer que na
última semana protocolamos novamente nesta Casa
Projeto de Lei suspendendo a cobrança do pedágio na
Terceira Ponte. Por que o fizemos? Porque no ano de
2003, quando apresentamos um projeto suspendendo
a cobrança do pedágio, esta Casa de Leis o aprovou,
o Governador do Estado vetou, e o veto foi mantido
sob o argumento de que a CPI instalada resolveria o
problema e daria uma satisfação à sociedade. A CPI
foi criada por este Deputado e pelo Sr. Deputado
Robson Vaillant e, como todos sabem, não resolveu
nada. Protocolamos novamente esse Projeto de Lei,
que se encontra na Comissão de Justiça, pedindo a
suspensão da cobrança do pedágio para que a
Rodosol possa cumprir as cláusulas contratuais que
se encontram inadimplentes, principalmente quanto
ao canal Bigossi; e que o Estado possa fazer uma
auditoria no valor do pedágio que, no nosso entender,
já se encontra pago e muito bem encontra pago e
muito bem pago. O povo do Espírito Santo -
principalmente o povo de Vila Velha e Guarapari -
vem pagando um pedágio muito alto e injusto.

Pedimos às Srªs Deputadas e aos Srs.
Deputados que, quando esse projeto estiver em
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Plenário, votem pela sua aprovação para que
definitivamente a empresa Rodosol cumpra com suas
obrigações e com as cláusulas contratuais, pois esse
descumprimento causa prejuízo principalmente ao
povo de Vila Velha e lesa o bolso do povo do
Espírito Santo.

O segundo assunto que vamos abordar é
sobre a PEC nº 04/05, de nossa autoria, que prevê o
voto aberto na votação dos vetos do Governo do
Estado. Na Comissão de Justiça essa PEC obteve sete
votos pela constitucionalidade. Hoje será discutido o
mérito e não a questão se a PEC é constitucional ou
inconstitucional. Sabemos que o Parlamento tanto em
nível nacional como em nosso Estado vive momentos
muito difíceis e o povo quer transparência nas
votações e nas atitudes dos Parlamentares. E se esta
Casa rejeitar a PEC será mais um desgaste para os
Deputados desta Casa. Os Parlamentares não podem
votar de uma maneira e após o veto mudarem seus
votos, utilizando aquela “portinha da covardia” e o
povo continuar sendo enganado. Pedimos às Srªs
Deputadas e aos Srs. Deputados que votem sim pela
aprovação da PEC nº 04/05.

Gostaríamos, ainda, de falar sobre um
terceiro tema. Porém, aguardaremos outra
oportunidade porque precisamos de um tempo maior.
(Muito bem!)

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

O SR. CABO ELSON – (Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados e população que nos assiste pela TV
Assembléia, assomamos a esta tribuna para agradecer
aos Parlamentares deste plenário pela votação
favorável ao Projeto de Lei nº 24/05, de autoria do
Governador do Estado, que institui uma gratificação
aos Policiais Militares e Civis por arma apreendida.
Vale lembrar que essa lei surgiu de uma Indicação de
nossa autoria que foi protocolada nesta Casa no dia
10 de junho de 2004, tendo ampla divulgação pelo,
conceituado, jornal “A Tribuna.”

Nessa mesma ocasião, o jornal “A Tribuna”
fez uma Enquete, junto à população, ouvindo seis
pessoas que foram unânimes em dizer que a proposta
era válida com a seguinte pergunta. Policial deve ser
premiado por arma apreendida? Todos foram
unânimes em dizer, sim.

Há um ano quando criamos indicações
legislativas entendíamos, como entendemos até hoje,
que essa é a forma mais eficiente de promover o
desarmamento. Todo o policial militar e civil, sabem
dentro de sua área de atuação, onde tem um
delinqüente armado. E essa gratificação

indiscutivelmente, motivará ainda mais os nossos
policiais militares e civis a desarmar a bandidagem,
os delinqüentes, pessoas que não têm o direito de
andarem armados e que andam armados com todo
direito. Já está valendo e foi aprovado por
unanimidade nesta Casa.

Agradeço o Sr. Governador por ter acatado a
minha indicação legislativa. Sinto-me honrado
porque estou dando a esta Casa a minha parcela de
contribuição ao Governador do Estado do Espírito
Santo, para combater a violência. Essa proposta é
muito boa e os resultados aparecerão muito em breve.
É uma idéia que trouxeram do Estado do Paraná, está
sendo implantada aqui e, naturalmente, teremos
resultados positivos.

Quanto ao Referendo que aconteceu ontem,
em que o “Não” massacrou o “Sim.” A vitória do
“Não”, Sr. Deputados, tem um significado. É um
recado para os Governos Federal e Estaduais contra a
política de segurança pública.

Pedimos, nesta Casa como capixaba que
somos, ou melhor, que estamos, ao Sr. Governador
Paulo Hartung, que é um homem sério, tem
compromisso com o Estado do Espírito Santo, que
S.Ex.ª junte urgentemente, a cúpula da segurança
para discutirmos os rumos a serem tomados, tendo
em vista que a resposta foi dada ontem. A população
está reprovando a política de segurança, não só
nacional como a dos Estados, e isso é preocupante.
Essa eleição de ontem serve como recado. É a luz
amarela que está acendendo e o Sr. Governador
Paulo Hartung que faz um Governo brilhante, não
pode ser penalizado, somente, pela segurança
pública. Ainda está em tempo. O caminho agora é
chamar a cúpula da segurança pública e cobrar, o que
eles têm realmente para resolver a questão da
violência que assola não só o Brasil, mas também o
Estado do Espírito Santo de maneira extremamente
assustadora.

Sr. Deputado Marcos Gazzani, Coronel da
Polícia Militar, há duas semanas estou tentando
conversar com o Coronel Comandante General da
Polícia Militar e não consigo. O que quero discutir
com ele, são questões de interesse da polícia militar.
Estou vendo que a tropa da polícia militar está
andando de cabeça baixa, com a auto-estima
arranhada. O que pode a população esperar de uma
polícia militar em que a sua tropa está com a auto-
estima arranhada? Simplesmente, há duas semanas
que venho tentando falar com o Coronel Paulo César
Lugato e não consigo discutir questões da Polícia
Militar.

Sra. Deputada Sueli Vidigal, precisamos
rever e reestruturar a Polícia Militar. Se a Polícia
Militar fosse uma empresa privada, com certeza, já
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teria fechado às portas. Nenhuma empresa sobrevive
sem salários, ou com salários achatados, ou melhor,
sem viatura, sem combustível, sem pessoal, sem
fardamento. Os nossos policiais estão sendo cassados
pelas ruas. E, lamentavelmente, o Comandante Geral
da Polícia Militar, uma pessoa a qual respeitamos
muito, se tranca dentro do quartel. Ligamos, para
discutir com ele, sobre as questões de interesse da
Polícia Militar e ele não atende. Está sempre em
reunião. Ora está viajando; ora está em reunião, e não
retorna as ligações. Enquanto isso a Polícia Militar,
que tem cento e setenta anos de tradição, está aí
praticamente aos “frangalhos.”

Entendemos que o Sr. Governador do Estado,
Paulo Hartung não merece ser penalizado pela
Segurança Pública. Então está na hora de rever. A
situação é, extremamente, delicada. E a coisa mais
sensata que pode ser feita, neste momento, é a
convocação da cúpula da Segurança Pública para
rever a filosofia de trabalho. Está errado! Está tudo
errado! Não só em nível de Estado do Espírito Santo,
mas em nível de Brasil. E a resposta foi dada ontem,
pela população.

Espero que o Comandante esteja me ouvindo
e tome um pouquinho de juízo. Porque a Polícia
Militar deixará de ser uma instituição, passando a ser
uma coisa, se ele continuar com essa arrogância e
com essa prepotência. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente em exercício,
Deputado Sérgio Borges, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, público que nos acompanha das galerias
desta Assembléia Legislativa, nossos telespectadores
da TV Assembléia, desejamos uma boa tarde e
daremos início ao nosso pronunciamento, nesta tarde,
hoje.

Na última sexta-feira estivemos no
Município de São Mateus, exatamente, no K-35 da
Rodovia São Mateus/ Nova Venécia, onde
participamos de uma solenidade de entrega de
duzentas e vinte casas a pequenos proprietários rurais
de dez municípios do Norte do Espírito Santo.
Estiveram presente várias autoridades, entre elas, o
Sr. Governador do Estado; Secretário de Agricultura,
Sr. Ricardo Ferraço; além de uma autoridade de
destaque, o Presidente da Caixa Econômica Federal,
companheiro Jorge Matozo que, com outras
autoridades fomos recepcionados pelos companheiro
e companheiras beneficiados por esse programa, da
Caixa Econômica Federal em parceria com o
Governo do Estado e com duas emenda

parlamentares: uma nossa e a outra do Sr. Deputado
Claudio Vereza.

Entregamos essas duzentas e vinte casas num
ato simbólico, onde estavam todos os beneficiados,
ou seja, as duzentas e vinte famílias acompanhadas
de seus filhos.

Enfim, foi uma festa muito importante,
porque essa luta foi travada, em especial, pelo
Movimento de Pequenos Agricultores, MPA. É um
projeto que já estava sendo tratado em nível de
Governo Federal, principalmente, no Estado do Rio
Grande do Sul. E, pela organização muito bem feita
pelos companheiros do MPA, no Norte do Espírito
Santo nos foi possível, desde o início de 2003, iniciar
as negociações com a Caixa Econômica Federal que
custeia oitenta por cento custeia oitenta por cento do
valor dessas casas. Posteriormente, numa conversa
com o Sr. Governador Paulo Hartung, S.Exª de
pronto se dispôs a fazer a contrapartida necessária
para chegarmos aos seis mil e quinhentos reais para
construção dessas casas, com o aporte também das
nossas emendas.

Registramos esse grande acontecimento
porque deu início a um processo que vai gerar mais
trezentos e oitenta casas no próximo ano. Nessa
última sexta-feira, numa solenidade, foi assinado um
contrato para a construção de cem novas casas. No
próximo ano, a Caixa Econômica Federal estará com
tudo pronto para que em parceria com o Governo do
Estado, através da Secretaria de Estado da
Agricultura, efetivemos a construção de mais
trezentos e oitenta casas que são destinadas aos
pequenos proprietários rurais.

Não foi feito uma vila, nada disso. Cada casa
foi construída em cima do próprio pedaço de terra
desses pequenos proprietários rurais. São casas de
três quartos, banheiro muito bem feito ou seja, uma
construção de qualidade a um custo super baixo, um
custo total de seis mil e quinhentos reais.

Tudo isso foi possível graças a organização
do MPA, um movimento organizado da sociedade
civil que visa oferecer melhores condições de vida
aos pequenos proprietários e trabalhadores rurais.
São casas muito bem feitas. Observamos a alegria e
satisfação das famílias recebendo aquelas casas, com
a presença das autoridades.

O Governo Federal, através da Caixa
Econômica Federal, com as parcerias, construindo
habitações rurais, dentro do próprio convívio, do
próprio habitat de cada família daquela, sem ter que
tirá-lo e levá-lo para a cidade, para o meio urbano.
Oferecendo condições dignas, justas à sociedade,
para que ela tenha dignidade e continue o seu
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trabalho na roça, produzindo alimentos que tanto
precisamos na cidade.

Uma experiência de organização dos
camponeses do Brasil. O MPA é um movimento
importante, organizado em nível de Brasil há alguns
anos e que tem uma grande presença no norte do
Espírito Santo. Certamente teremos pessoas
contempladas já nessa fase na Região Serrana, em
Domingos Martins e na próxima fase em alguns
municípios do sul, a partir de uma pequena célula de
organização.

Registramos esse fato da última sexta-feira,
em São Mateus, como sendo importante para todo
Estado do Espírito Santo. Isso demonstra também
uma grande necessidade dessas construções.

O Governo do Presidente Lula, através da
Caixa Econômica Federal, inaugura esse programa
tão interessante e tão importante que o Governo do
Estado é parceiro para tocar esses projetos, fazendo a
complementação do valor, se necessário, onde os
pequenos proprietários rurais não necessitarão dispor
de recursos próprios para a construção. Compraram
material de construção coletivamente e também
fizeram todas as duzentas e vinte casas em sistema de
mutirão. Os próprios trabalhadores rurais,
organizados, construíram as suas casas, o que deixou
o custo muito barato.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, Isso
prova que é possível fazer obras de qualidade,
atendendo a pessoas necessitadas com um custo
muito baixo. Parabéns a todos que receberam as
casas e ao Governo Federal e seus parceiros.

Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs.
Deputados, falaremos sobre os episódios denunciados
pela imprensa na última semana, acerca das
investigações que foram realizadas pela Receita
Federal com o esquema chamado “Gratzoduto” e que
somos sabedores por acompanharmos há muito
tempo e percebemos que houve muito desvio de
recursos públicos por parte do esquema da época.

Na semana passada a Receita Federal
divulgou dados de um desses caminhos, que é o
esquema Lineart. Através do PDT, PSB e PT
protocolamos à Presidência da Casa uma terceira
representação buscando incentivar a Corregedoria da
Assembléia Legislativa, para que possa investigar as
denúncias ora apresentadas através da imprensa que,
parece-nos serem documentos oficiais apresentados
pela Receita Federal.

Com essa atitude queremos que a
Corregedoria da Assembléia Legislativa venha
investigar e comprovar para que possamos tomar os
caminhos necessários. Se de fato forem comprovadas

as denúncias apresentadas, que no nosso
entendimento são denúncias muito graves, são
denúncias que mostram desvio de recursos públicos
que deveriam ser aplicadas nas áreas da Saúde,
Educação, Segurança Pública.

Num estado que atravessa a situação social
que estamos atravessando, as dificuldades que temos
nas mais variadas áreas sociais... agora estamos
percebendo que no passado esses recursos foram
indevidamente utilizados e desviados de forma
grosseira para esquemas. Certamente nessa denúncia
feita pela imprensa e fechada pela Receita Federal de
mais de dezesseis milhões de reais, outras denúncias
ainda existem como a contratação da empresa para a
manutenção da Assembléia Legislativa; o seguro...
Enfim, muitas coisas que estamos acompanhando há
meses, por que não dizer há três anos nesta Casa?

Queremos que todos esses fatos sejam
investigados pela Corregedoria desta Casa, vez que
os órgãos Polícia Federal, Receita Federal já estão
fazendo isso. A denúncia está no Ministério Público
Federal que também é um órgão que tem condição,
capacidade e todo o respeito para estarmos
investigando as denúncias apresentadas pela
imprensa. Com isso, certamente, a Corregedoria
desta Casa estará tomando as providências que
couberem acerca dos Deputados que hoje exercem
mandatos nesta Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Graciano Espíndula. (Pausa)

O SR. GRACIANO ESPÍNDULA- Sr.
Presidente, declino.

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – Tendo S.Exª declinado, concedo a
palavra a Srª Deputada Fátima Couzi. (Pausa)

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, estou neste plenário para falar das
acusações graves das quais estou sendo vítima.

É público e notório que a imprensa divulga
que a Receita Federal, que nunca me notificou, não
me procurou e supostamente detectou em minha
conta um cheque de R$2.000,00, que supostamente
seria para uma associação. Eu não sei que cheque é
esse, não tenho conhecimento, pois nada me foi
passado, senão pelos jornais.

Inicialmente gostaria de dizer aos presentes,
aos Deputados, que ninguém pode ser julgado e
condenado sem antes ser investigado. Sou a favor das
investigações.
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Imediatamente após as notícias, ainda sobre a
perplexidade da notícia, comecei a buscar
informações, mas antes quero registrar aqui que ainda
que injustiçada, acho que a liberdade de expressão
constitui um dos fundamentos essenciais de uma
sociedade democrática e compreende não somente as
informações consideradas como inofensivas,
indiferentes ou favoráveis, mas também as que
possam causar transtornos, resistências, inquietar
pessoas, pois a democracia somente existe baseada na
consagração do pluralismo de idéias. Por isso sempre
fui contra o absurdo do governo do PT querer criar
um Conselho Federal de Jornalismo com a função de
supostamente orientar e fiscalizar. Isso me cheirava
patrulhamento, o que rege o jornalismo é a
Constituição do Brasil e o que rege o cidadão
também é a Constituição do Brasil.

Não enriqueci em mandato público, não
tenho bens. O que a imprensa apresentou dos meus
poucos bens adquiridos ao longo de trinta e cinco
anos de muito trabalho e com dificuldade, não condiz
com a verdade. Eu tinha um apartamento na Praia do
Canto que comprei financiado e depois de oito anos
vendi para adquirir uma casa, também financiada,
que pago até hoje.

Quanto aos veículos eu só possuía um e na
medida que vendia essa camionete, comprei outra,
sempre financiada. E hoje possuo um Gol 1994 que
consta na minha Declaração de Imposto de Renda. E
o jornal diz que eu aumentei o meu patrimônio em
três vezes. Isto é mentir! Não condiz com a verdade!

Olho nos olhos dos Senhores e Senhoras com
a consciência tranqüila de mulher digna. E tenho
certeza de que a investigação mostrará isto. Não devo
nada, Deputada Luzia Toledo, meu coração está
aberto. Está aqui para quem quiser ver o extrato de
contas de onde a Receita disse que supostamente esse
cheque estaria em minha conta. Está aqui o extrato de
outubro de 2001 que o Banestes acabou de me
entregar.

Há quase dois anos vasculham tudo na minha
vida. Os meus telefones foram grampeados, a minha
privacidade invadida. Ninguém pode ser julgado
culpado sem antes ser ouvido. Eu estou à disposição
da Justiça. Não conheço os documentos, não sei de
nada. Nunca fui ordenadora de despesas nesta Casa,
nunca exerci e nem tive cargos da Mesa no mandato
passado. Só os do meu gabinete. E nem recebi
nenhum dinheiro, a não ser meu salário.

Sou de origem humilde, me espelhei sempre
em meu pai, um homem honrado, que me ensinou a
ter dignidade e coragem para vencer os obstáculos da
vida política, que não são poucos. Preciso saber o que
está por trás disso tudo! Afirmo aqui, sou vítima!
Tenho certeza e convicção do que estou dizendo. Eu
sou vítima. Quem me concedeu o mandato foi o

povo. Só o povo tem o direito de dizer sobre mim e o
povo que me conhece e convive comigo sabe quem
sou e confia em mim. Sabe da minha honra, da minha
luta. Me dedico vinte e quatro horas por este
mandato.

Prestem atenção no que vou dizer. Sr.
Deputado Graciano Espíndula, há casos como o do
ex-Deputado Ibsen Pinheiro, que foi massacrado e só
após uma década, inocentado. Isso não é justo! Não
se pode macular a imagem de uma pessoa por fatos
que ainda não foram julgados, como estão fazendo
comigo. Depois ainda dizer que eu me beneficiava de
dinheiro de associações! As associações faziam as
solicitações ao Presidente da Casa através de
Protocolo Geral, aguardavam sua publicação e depois
sua aprovação ou não. E as que constam em meu
nome como signatária e que foram aprovadas
receberam recursos para realizar seus eventos e
prestaram contas. E tenho aqui nesta pasta para quem
quiser ver. Todas! Fiz um requerimento no Protocolo
da Assembléia Legislativa, foi feito um levantamento
minucioso de tudo isso.

Não recebi nada, não tenho dinheiro a não ser
o salário desta Casa. Quanto ao fato – prestem
atenção Srs. Deputados – de dizer que Deputados
recebiam para votar matérias, há um grande
equívoco. Haja vista que aprovamos matérias de
relevância para o Espírito Santo, no mandato
passado, tais como: Lei Orgânica do Ministério
Público, Reformulação do Judiciário e tantas outras
que consolidaram a independência entre os poderes e
a imparcialidade, fortalecendo assim a democracia do
nosso Estado.

Pois esse sim é o papel do Deputado. Não
façam desta Casa um tribunal de exceções. Por quê
essa injustiça? Trabalho muito, dedico-me muito, sou
uma Deputada atuante, participo dos debates, exerço
na plenitude a função parlamentar. Por quê essa
injustiça? Pergunto aos Deputados. Já solicitei todos
os documentos para verificar o que aconteceu, de
fato. Aguardarei a Justiça que é a instância certa para
julgá-los.

Finalizo dizendo que estou falando por mim
e responsabilizo-me por meus atos, pelo que fiz.
Tenho certeza e convicção plena de que digo a
verdade, puramente a verdade. E, apesar de tudo que
estou passando – que não é fácil – na vida pública,
Srs. Deputados, você ter o seu nome, que é a maior
herança que tenho, principalmente do meu pai, que
não está mais aqui, ser maculado na imprensa.

Tenho certeza de que a Justiça será feita
porque sempre prevalece a verdade. Ainda bem que o
denuncismo tem cura e a verdade prevalece. Estou à
disposição da Justiça. Ainda assim, Srs. Deputados,
coloco meu sigilo bancário à disposição do povo do
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Espírito Santo. Não temo a nada, só temo a Deus.
Porque Ele sim, fará a justiça divina, Ele sabe que
digo a verdade.

Sr. Deputado Euclério Sampaio, Srs.
Deputados presentes, olho nos olhos de V.Exas.,
estou dizendo a verdade. Não existe nada,
absolutamente nada no meu extrato bancário que está
aqui. Isso não é justo. Como pode invadir a
privacidade de uma pessoa sem ela saber? Nem
consultada fui, nem ouvida fui.

Quero que a Justiça esclareça os fatos para
voltar neste Plenário e estas mesmas palmas que
recebo, receber de novo.

Vou resistir como resistiu Maria Ortiz.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra a Sra. Deputada
Sueli Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, democracia é o direito e dever do cidadão
de contestar, pronunciar e escolher.

Na verdade, cada um de nós podemos,
verdadeiramente, escolher o caminho que devemos
seguir.

Não estou aqui, nesta tarde, para dizer qual é
o certo e o errado para cada um dos Parlamentares
desta Casa. Aprendi ainda quando criança com meus
pais que o alheio não nos pertence. Aprendi também
que se queremos ter o respeito da sociedade também
temos que nos dar o respeito.

Acho que cada um dos Parlamentares
envolvidos- repercutindo a fala emocionada da Srª
Deputada Fátima Couzi, que não foram envolvidos
por mim, que não foram envolvidos pelos Deputados-
não o foram pelos partidos políticos, mas por uma
ação da Receita Federal que fez um rastreamento e
que culminou nos meios de comunicação da nossa
cidade.

Acho, sim, que S. Exªs merecem se defender.
Todos foram unânimes em afirmar que não
conheciam as acusações, como disse a Srª Deputada
Fátima Couzi.

Viemos para esta Casa para representar uma
parcela da sociedade que aplaude as ações dos
Deputados escolhidos por ela. É verdade. Cada um de
nós Deputados e Deputadas que estamos aqui somos
responsáveis por uma parcela da sociedade que
representamos. É lógico que a sociedade aplaude
determinadas condutas de Deputados, porque na
verdade a nossa conduta é o nosso norte. O que nos

faz diferente um dos outros é o nosso compromisso, o
nosso comportamento nesta Casa. Não estou aqui
para dizer que ninguém é dono da verdade. A Srª
Deputada Fátima Couzi falou muito bem e desejo que
S. Exª possa ter oportunidade de apresentar as provas.
Isso é legítimo, é natural.

Srª Deputada Fátima Couzi, vim para esta
Casa com muita satisfação, com muita alegria, com
muita gratidão. Recebi, Srª Deputada Luzia Toledo,
trinta e cinco mil e seiscentos cheques assinados em
branco da população do Estado do Espírito Santo, do
banco do povo do Espírito Santo, da minha cidade da
Serra, que represento nesta Casa. Na verdade, recebi
esses cheques em branco que foram depositados na
minha conta, foram cheques de confiança, de
esperança. Estou nesta Casa para me comportar, para
agir e o meu norte é o compromisso com a população
que me trouxe a esta Casa e conseqüentemente trouxe
cada um de V. Exªs que estão aqui. Torno a repetir,
da mesma forma que viemos para esta Casa pelo
instrumento legal e democrático do voto,
representamos uma parcela da sociedade que nos
aplaude, que aplaude as ações dos Deputados que ela
escolheu para trazer para esta Casa de Leis.

Era o que tinha a falar neste momento,
agradecendo a oportunidade de estar aqui e desejando
que Deus abençoe a vida de cada um dos Deputados
e que possam ter o sagrado direito de defesa na
Corregedoria da Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA:

1. 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)

2. 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)

3. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução nº 237/2005, de autoria
da Deputada Luzia Toledo, que cria a
Comissão de Cultura e reestrutura o artigo 44
do Regimento Interno. (COMISSÕES DE
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JUSTIÇA, DE CULTURA E DE
FINANÇAS)

4. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 20/2005, de
autoria do Governador do Estado, que
reorganiza a estrutura organizacional básica
da Escola do Serviço Público do Espírito
Santo. Publicado no DPL de 19.10.2005.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
CULTURA E DE FINANÇAS)

5. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 21/2005, de
autoria do Governador do Estado, que
reorganiza a estrutura organizacional básica
da Superintendência de Comunicação Social,
cria cargos de provimento em comissão na
autarquia vinculada à Rádio e Televisão
Espírito Santo. Publicado no DPL de
19.10.2005. (COMISSÕES DE JUSTIÇA,
DE CULTURA 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. Quorum mínimo para votação:
3/5(18 votos)

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 2ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar nº 16/2005, de autoria
do Governador do Estado, que dispõe sobre a
Instituição do Prêmio por Desempenho
Fazendário. Publicado no DPL de
11.08.2005.

10. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Lei Complementar nº 18/2005, de autoria
Do Deputado José Ramos, que altera o artigo
2º da Lei Complementar nº 318/2005,
incluindo o município de Marechal Floriano
na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Publicado no DPL de 15.09.2005.

11. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Lei nº 248/2005, do Deputado Graciano
Espíndula, alterando a Lei nº 6.979/2001, que
estabeleceu a proteção à fauna aquática.
Publicado no DPL de 15.09.2005.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei nº 310/2005.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça, Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira,
Heraldo Musso, Euclério Sampaio, Sueli Vidigal e
Claudio Vereza.

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

projeto de lei de autoria do Poder Executivo quer
doar uma área de terreno do Estado medindo
22.296,07 m² ao Serviço Social do Comércio,
Mensagem 2002/2005.

Relatamos pela sua constitucionalidade,
legalidade e boa técnica legislativa. Este é o nosso
Parecer. (Muito bem!)

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

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com
o Relator.

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.
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Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por
unanimidade pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. JOSÉ TASSO DE ANDRADE – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro que baixe de pauta
o Projeto de Lei nº 101/2005, de nossa autoria.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Defiro o requerimento de V.Exa.

(O projeto baixa de pauta).
Concedo a palavra à Comissão de Finanças,

para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
FINANÇAS – (EDSON VARGAS) – Convoco a
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Marcos
Gazzani, Jurandy Loureiro, José Esmeraldo, José
Tasso de Andrade, Sérgio Borges e Carlos
Casteglione.

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

mãos o 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,
medindo vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis
metros quadrados, ao Serviço Social do Comércio;
relatamos pela sua aprovação. (Muito bem!)

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

O SR. MARCOS GAZZANI – Com o
Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o
Relator.

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

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei nº
310/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei nº 310/2005.

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

Aprovado.
Discussão única, em regime de urgência, do

Projeto de Lei nº 309/2005.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,

para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça, Srs. Deputados Heraldo Musso, Euclério
Sampaio, Sueli Vidigal e Claudio Vereza.

Consulto o Relator, Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira, se está apto a oferecer seu parecer.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Concedo a palavra a V.Ex.ª.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais
membros da Comissão de Justiça, após a juntada dos
documentos, relatamos pela constitucionalidade do
Projeto de Lei nº 309/2005. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Em discussão o parecer. (Pausa)

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

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o
Relator.

A SRA SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – A Presidência acompanha o voto do
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Délio Iglesias,
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Jurandy Loureiro, José Esmeraldo, José Tasso de
Andrade, Sérgio Borges e Carlos Casteglione.

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

de Finanças, o Projeto de Lei nº 309/2005, de autoria
do Governo do Estado, concede anistia de débitos
tributários da Companhia de Armazéns e Silos do
Espírito Santo, através da Mensagem 201/2005.

Vamos relatá-lo pela sua aprovação. (Muito
bem!) (Pausa).

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

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o
Relator.

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

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Sr. Presidente, a matéria foi
aprovada por unanimidade pela Comissão de
Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei nº
309/2005.

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

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

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

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Resolução nº 237/2005.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça, Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira,
Heraldo Musso, Euclério Sampaio, Sueli Vidigal e
Claudio Vereza.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)

Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão
de Justiça, o Projeto de Resolução nº 237/2005, de
autoria da Srª Deputada Luzia Toledo, cria a
Comissão de Cultura e reestrutura o artigo 44 do
Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça
Serviço Público e Redação é pela
constitucionalidade, legalidade e boa técnica
legislativa do Projeto. (Muito bem!) (Pausa).

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

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com
o Relator.

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o
Relator.

A SRA SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – A Presidência acompanha o voto do
relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Convoco os membros da
Comissão de Educação, Srs. Deputados Marcos
Gazzani, José Tasso de Andrade, Cláudio Thiago e
Carlos Casteglione.

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

de Justiça, relatamos de acordo com o Parecer da
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa).

Em discussão o Parecer.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
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da Comissão de Educação, o Projeto de Resolução nº
237/2005, de autoria da Srª Deputada Luzia Toledo,
cria a Comissão de Cultura e reestrutura o artigo 44
do Regimento Interno. Com isso a Comissão de
Cultura desta Casa poderá se dedicar e discutir
especificamente o tema da cultura do Estado do
Espírito Santo.

Julgamos o projeto importante, porque a
cultura do nosso Estado, principalmente a popular,
tem uma grande força e presença. Podemos citar
várias manifestações culturais populares que o nosso
Estado tem, que realiza, que se organiza através das
prefeituras, como a de Muqui, a “Folia de Reis” e o
“Boi Pintadinho”. Por isso, entendemos ser
importante termos uma comissão que trate, que
discuta, que tenha condições de debater os temas que
são da responsabilidade dessa importante comissão.

Por isso, na Comissão de Educação e
Cultura, da qual somos membros, aprovaremos
favoravelmente o desmembramento. Esperamos que
mais esta Comissão, criada dentro da Assembléia
Legislativa, possa contribuir para que as políticas
públicas e a área cultural de nosso Estado tenham
condições de serem debatidas, aprofundadas e
implementadas pelo Poder Executivo Estadual e
pelas nossas prefeituras. Este é o nosso desejo:
oferecer condições para que o debate seja
estabelecido dentro desta Casa.

Um exemplo da importância da Comissão:
estamos acompanhando a reforma do Palácio
Anchieta. Temos recebido várias manifestações de
que os mecanismos, os conselhos estaduais, tanto do
Patrimônio Cultural, quanto do Conselho Estadual de
Cultura estão desorganizados em nosso Estado.

Hoje, no Pequeno Expediente da sessão,
aprovamos as Mensagens nºs 219/2005 e 220/2005
que vieram do Governo do Estado, que criam o
Conselho Estadual de Patrimônio Cultural e
reorganizam o Conselho Estadual de Cultura. Esta é
uma demanda que há muito tempo a comunidade que
milita na área cultural do nosso Estado estava
demandando.

Recentemente, o Jornal “A Gazeta” publicou
uma matéria sobre a reforma do Palácio Anchieta,
apontando inclusive que aquela reforma não poderia
estar sendo realizada, uma vez que o Conselho
Estadual de Cultura e principalmente o Conselho
Estadual de Patrimônio Cultural não estavam
funcionando. Portanto, aquela reforma não tem o
devido parecer desses Conselhos. Mas o Governo
agora envia essas duas Mensagens a esta Casa, na
tarde de hoje, as quais já aprovamos. E estaremos
debatendo com muito critério, com muito cuidado,
todas as funções do Conselho Estadual do Patrimônio
Cultural, em especial a sua composição para que o

Patrimônio Cultural, os bens imóveis que temos sob
responsabilidade da preservação do Estado, possam
ter políticas públicas discutidas e debatidas com a
comunidade que milita no seio e no meio cultural do
nosso Estado.

Acompanharemos, com muito critério, e
certamente não dará tempo dessa comissão ser
instalada até o debate dessas duas Mensagens hoje
enviadas, mas estaremos acompanhando essas duas
matérias na Comissão de Educação, buscando criar
mecanismos para que a comunidade cultural do
Estado do Espírito Santo possa participar
efetivamente da elaboração das políticas públicas por
meio de debates, da participação pública que tanto se
faz necessário em todas as políticas públicas. Mas, os
organismos da política pública que se referem à
cultura, há muito têm estado desorganizado no
Estado do Espírito Santo.

Não conhecemos ainda os dois Projetos
enviados pelo Governo do Estado, lidos no
Expediente de hoje, mas estaremos, a partir de
amanhã, trabalhando, estudando e convocando a
comunidade militante da cultura do Estado do
Espírito Santo para que tanto o Conselho Estadual do
Patrimônio Cultural quanto o Conselho Estadual de
Cultura venham a ser dois organismos que tenham
condições de debater a política de cultura do Estado
do Espírito Santo. Obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

A SRA. LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Concedo a palavra a Sra.
Deputada Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente e Srs. membros da
Comissão de Educação, esta Casa hoje vive um
momento singular. Apesar de todos os problemas que
estão ocorrendo e que estão na mídia, continuamos a
trabalhar.

Votaremos agora um projeto que
consideramos de suma importância para o Estado do
Espírito Santo e principalmente para esta Assembléia
Legislativa. Agradecemos aos nossos Pares que
entenderam que era importante esta Casa ter, assim
como outras Assembléias Legislativa no Brasil, a
Comissão de Cultura, não em conjunto com a
Comissão de Educação. Por quê? Nós, como
educadora, podemos afirmar que uma coisa é tratar
na Comissão de Educação, das leis, dos projetos, da
educação como um todo, da demanda que vem para
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esta Casa por meio do Governo do Estado e do
conjunto da Secretaria de Educação. Outra coisa é
discutir a cultura do nosso Estado.

Quando Secretária de Cultura desse Estado,
não deixamos de atender, na medida do possível,
porque tínhamos muito pouco dinheiro ou quase
nada... Ainda assim, quando vemos o nosso
carnaval...

Inclusive, participaremos do carnaval de
Vitória e do Rio de Janeiro também; estamos
inscritas para desfilar.

Pela primeira vez o Estado do Espírito Santo
“cantará” sua história na Marques de Sapucaí, no Rio
de Janeiro. Esse é um momento histórico para o
Estado do Espírito Santo.

Estamos aprovando uma comissão que tratará
do nosso folclore, do nosso congo e das nossas
tradições.

Homenagearemos hoje, nesta Casa, às 19h, o
Município de Santa Teresa. Resgataremos sua cultura
e sua história, que são muito forte. Sabemos que
Santa Teresa é o berço da colonização italiana. Por
isso, hoje homenagearemos as famílias tradicionais
que têm seus netos, bisnetos e tataranetos. E desde já
convidamos a todos que estão presentes nas galerias
desta Casa, os Srs. Deputados e os técnicos da
Assembléia Legislativa.

Poderíamos fazer essa homenagem de uma
forma mais abrangente se tivéssemos aqui uma
comissão direcionada à cultura. Claro que a
Comissão de Educação e Cultura fez um trabalho
brilhante até hoje, e cumprimentamos os membros
desta comissão pois sabemos que o trabalho foi feito
com esmero. Mas, precisamos trabalhar diretamente
com a cultura, assim como fazemos com o turismo.

Conforme nosso regimento interno, os
membros serão escolhidos pelo Colégio de Líderes,
que ocorrerá na próxima reunião. Por isso, não
faremos emendas hoje. A Comissão de Cultura
deverá ser pequena como a de Ciência e Tecnologia,
e deverá ter, no máximo, três membros.

Votamos pela aprovação da matéria e
agradecemos aos deputados que também o fizerem.

Achamos que formar a Comissão de Cultura
é um passo importante que esta Assembléia
Legislativa dá neste momento.

Conversaremos agora com o Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira sobre a nova comissão.

Agradecemos por antecipação e dizemos que
faremos um trabalho muito bom nessa comissão.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Continua em discussão o
Parecer. (Pausa)

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

O SR. MARCOS GAZZANI - Com o
Relator.

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

O SR. CLÁUDIO THIAGO - Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o
Relator.

O SR. GILSON GOMES - Sr. Presidente, a
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão
de Educação.

Devolvo a palavra à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Convoco os membros da
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Délio Iglesias,
Jurandy Loureiro, José Tasso de Andrade, Sueli
Vidigal, Sérgio Borges e Carlos Casteglione.

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

opinamos pela aprovação da matéria. (Pausa)
Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. DÉLIO IGLESIAS - Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO - Com o
Relator.

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

A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Com o
Relator.
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O SR. EDSON VARGAS - Sr. Presidente, a
matéria foi aprovada por unanimidade pela Comissão
de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Convoco os membros da Mesa-
Diretora, Srs. Deputados Marcelo Santos e Reginaldo
Almeida.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Reginaldo.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – Srs.
Membros da Mesa-Diretora, relatamos pela
aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Parecer. (Pausa)

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

O SR. MARCELO SANTOS - Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – A Presidência acompanha o voto do
Relator e a matéria é aprovada por unanimidade pela
Mesa-Diretora.

Em discussão o Projeto de Resolução nº
237/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Resolução nº
237/2005.

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

Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
Comunique-se ao Sr. Governador.
Arquive-se o processo.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 20/2005.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça, Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira,
Heraldo Musso, Délio Iglesias, Euclério Sampaio,
Sueli Vidigal e Claudio Vereza.

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

opinamos pela constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei Complementar nº 20/2005, de autoria
do Governador do Estado, que reorganiza a estrutura
organizacional básica da Escola do Serviço Público
do Espírito Santo. (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)

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

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com
o Relator.

O SR. HERALDO MUSSO - Com o
Relator.

O SR. DÉLIO IGLESIAS - Com o Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Convoco os membros da
Comissão de Educação, Srs. Deputados Marcos
Gazzani, José Tasso de Andrade, Cláudio Thiago e
Carlos Casteglione.

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

Projeto de Lei Complementar nº 20/05, de autoria do
Governo do Estado, reorganiza a estrutura básica da
Escola do Serviço Público do Estado do Espírito
Santo.

A Comissão de Justiça analisou o Projeto e
relata pela sua constitucionalidade.

Sr. Presidente, acompanhamos o Parecer da
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. MARCOS GAZZANI – Com o
Relator.

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

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o
Relator.
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O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o
Relator.

O SR. GILSON GOMES – 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
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à
matéria.

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

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

relato pela aprovação da matéria. (Muito bem!)
(Pausa)

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

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

O SR. ZÉ RAMOS – Com o Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES – Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o
Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 20/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei Complementar
nº 20/2005.

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

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

matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem SIM os

Srs. Cabo Elson, Carlos Casteglione,
Cláudio Thiago, Claudio Vereza,
Délio Iglesias, Edson Vargas,
Euclério Sampaio, Gilson Gomes,
Graciano Espíndula, Heraldo Musso,
Jurandy Loureiro, Luiz Carlos
Moreira, Luzia Toledo, Marcos
Gazzani, Reginaldo Almeida, Sérgio
Borges e Zé Ramos. (17)

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

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em conseqüência, fica aprovado o
Projeto de Lei Complementar nº 20/2005.

À Secretaria para extração de autógrafos.

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei Complementar nº 21/2005.

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

Publicado no DPL do dia 19.10.2005.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Convoco os membros da Comissão
de Justiça Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira,
Heraldo Musso, Délio Iglesias, Euclério Sampaio e
Claudio Vereza.

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

Projeto de Lei Complementar nº 21/2005 de autoria
do Governador do Estado, que reorganiza a estrutura
organizacional básica da Superintendência de
Comunicação Social, cria cargos de provimento em
comissão na autarquia vinculada à Rádio e Televisão
Espírito Santo, e dá outras providências.

A Comissão de Justiça é pela
constitucionalidade e legalidade da matéria. É o
nosso Parecer. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer.

O SR. CARLOS CARTEGLIONE – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ZÉ RAMOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Justiça, discutiremos esta matéria, o
Projeto de Lei Complementar nº 21/2005, de autoria
do Governo do Estado, que reorganiza a estrutura
organizacional básica da Superintendência de
Comunicação Social, cria cargos de provimento em
comissão na autarquia vinculada à Rádio e Televisão
Espírito Santo, e dá outras providências.
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Esse projeto chegou a esta Casa por meio da
Mensagem nº 206/2005. Estávamos observando o
parecer juntamente com a assessoria jurídica da
Bancada do Partido dos Trabalhadores, os
companheiros que assessoram a mim e ao
companheiro Claudio Vereza, e o projeto de certa
forma está bem feito, mas tem um detalhe que temos
observado, e inclusive foi o que aconteceu no projeto
anteriormente aprovado, que reorganiza a estrutura
organizacional básica da Escola do Serviço Público
do Espírito Santo.

Todos os projetos que tratam de
reorganização do serviço público que chegam a esta
Casa, os cargos ora criados, são sempre de comissão.
É isso que registramos. O Governo do Estado vem
mandando para esta Casa vários projetos de
reestruturação e organização de Secretarias e órgãos
do Governo do Estado, e os cargos que criam são
sempre cargos de comissão.

Justificável seria se entendêssemos que de
fato são cargos que devem funcionar em comissão,
pois são precisos na estrutura do Estado. É preciso ter
cargos comissionados. No entanto, o que se observa é
um exagero na criação de cargos comissionados na
estrutura do Estado, sem contar a questão dos
designados temporários para várias secretarias que
vêm, dia após dia, sendo contratados neste Estado.

Na esmagadora maioria dos órgãos da
administração pública estadual há muito não tem um
concurso público. Na Polícia Militar ocorreu um
recentemente, há um em plena realização. Comenta-
se que haverá um concurso para a Polícia Civil, mas
fora isso não estamos observando nenhum concurso
público na estrutura do Estado do Espírito Santo.

Na área da Saúde os designados temporários
são a grande maioria dos prestadores de serviço.
Muitas vezes pessoas que entram no serviço público
de forma não qualificada porque não tem seleção
devida, criteriosa a partir da aplicação de provas de
seleção em concurso público, avaliação de títulos.

Na área de educação da mesma forma. A
convocação dos aprovados no concurso realizado em
2002 está mostrando os grandes problemas que essa
convocação tem causado à comunidade estudantil e
aos professores que estão sendo chamados para
assumir as vagas.

Se elencarmos as várias Secretárias não
observaremos nenhum concurso público para
selecionar servidores. Sabemos que os servidores
estão entrando na estrutura pública do Estado
prestando seus serviços. Muitas vezes perguntamos
de que forma, qual o critério, qual o instrumento
legal de avaliação desses servidores que estão

fazendo parte da estrutura prestando serviço,
principalmente nas áreas sociais.

Sabemos que as áreas de saúde, educação e
segurança pública estão recebendo novos servidores.
É só olharmos o Diário Oficial que vemos as pessoas
assumirem cargos, e muitas vezes de forma não
qualificada, de forma indevida.

Nesse projeto que estamos discutindo tem
como exemplo o cargo de motorista sendo criado
como cargo em comissão. Motorista e outros cargos
da estrutura organizacional do Estado deveriam ser
trazido para o quadro do funcionalismo público
estadual por concurso público, para darmos
oportunidade a todos de terem acesso às vagas do
serviço público.

Registramos esse fato porque está passando
em todos os processos de reestruturação que o
Governo do Estado envia para esta Casa. Apesar
disso, esse projeto é constitucional e o nosso parecer
é pela constitucionalidade.

Entendemos que o Governo do Estado
precisa começar a realizar concurso público e parar
de criar cargo de comissão, cargo que por exigência
da Constituição Federal deveria ser incluído no
quadro dos servidores públicos do Estado, por meio
de concurso público. (Muito bem!)

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

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

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Com
o Relator.

O SR. HERALDO MUSSO - Com o
Relator.

O SR. DÉLIO IGLESIAS - Com o Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o
Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator, com restrições.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Comissão de



Vitória-ES, quarta-feira, 26 de outubro de 2005                                                                        Diário do Poder Legislativo - 6646

Educação, para que essa ofereça parecer oral à
matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(GILSON GOMES) – Convoco os membros da
Comissão de Educação, Srs. Deputados Marcos
Gazzani, Cláudio Thiago e Carlos Casteglione.

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

Projeto de Lei Complementar nº 21/2005, de autoria
do Governador do Estado, reorganiza a estrutura
organizacional básica da Superintendência de
Comunicação Social, cria cargos de provimento em
comissão na autarquia vinculada à Rádio e Televisão
Espírito Santo, e dá outras providências.

O projeto foi analisado na Comissão de
Justiça e o Relator deu seu parecer pela
constitucionalidade. Portanto, este Relator o
acompanha. (Muito bem!) (Pausa)

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

O SR. MARCOS GAZZANI – Com o
Relator.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Com o
Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o
Relator.

O SR. GILSON GOMES – 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
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à
matéria.

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

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da
Comissão de Finanças, relatamos pela aprovação, e
parabenizamos o Governador e o Secretário de
Comunicação, Sr. Fernando Kusken, por estarem
estruturando a Secom para o futuro.

A Secretaria de Comunicação precisava
desse trabalho. Foi importante o Governo ter

mandado essa Mensagem para esta Casa. O projeto
foi elaborado após um plano de comunicação e
marketing que definiu as premissas de trabalho desse
órgão, estabelecendo um planejamento de atuação,
integrando a comunicação das diversas secretarias de
Estado e demais órgãos de Governo.

Por isso é importante que, ao relatarmos o
projeto, façamos as observações necessárias para
mostrar a preocupação do governador em reestruturar
os órgãos da administração pública, modernizá-los,
para que o serviço público tenha maior agilidade.

Relatamos pela aprovação da matéria.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Em discussão o Parecer.
(Pausa)

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

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

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente e demais membros da
Comissão de Finanças, na tabela referente ao salário
do motorista tem um valor, no QC-7, que é de
duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos.
Sugerimos que seja feita uma correção para que
conste pelo menos o salário-mínimo de trezentos
reais.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Só um comentário. Na verdade, há
outras carreiras no Estado em que isso também
acontece. Agora, tem uma Lei Estadual que foi
aprovada nesta Casa, em consonância com a
legislação federal, que impede de se pagar menos do
que o salário mínimo.

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

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Finanças, falando sobre a questão
que o Sr. Deputado Sérgio Borges levantou,
queremos dizer que de fato existe uma lei no Estado,
e está previsto na Constituição Federal, inclusive, que
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nenhum trabalhador pode receber menos do que um
salário-mínimo.

No entanto, Sr. Deputado César Colnago, já
estamos trabalhando e lutando para que o Governo do
Estado reconheça isso, porque usa para fazer a
complementação dos trezentos reais, as gratificações
e o que o servidor tem de direito, com o que
conquistou ao longo de sua história, no exercício da
profissão. portanto, o que lhe é de direito. E, na hora
do contracheque, isso tem acontecido com vários
servidores por todo o Estado do Espírito Santo, o
Governo conta o saldo líquido, com todas as
gratificações que são de direito do servidor público.

Então, isso de fato temos que dizer, aqui,
porque estamos aprovando um projeto de lei com um
valor que está abaixo do salário-mínimo. Entendemos
que a Assembléia Legislativa não pode de forma
nenhuma aprovar uma matéria que tem um valor
aquém do salário-mínimo.

Por isso queremos, Sr. Presidente da
Comissão de Finanças, apresentar verbalmente uma
emenda para que possamos elevar o salário do
motorista de gabinete, QC-7, para um salário-
mínimo. (Muito bem!)

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

O SR. DÉLIO IGLESIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) - Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Délio Iglesias.

O SR. DÉLIO IGLESIAS - (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da
Comissão de Finanças, grande companheiro e amigo,
lembrando que fazemos parte da comissão como vice
e, por isso, temos direito a dez minutos. Mas não
vamos utilizar os dez minutos, não.

Só queremos dizer que no projeto, do qual o
Sr. Deputado Carlos Casteglione e o Sr. Deputado
Sérgio Borges falaram antes de nós, é necessário que
haja a correção. Até porque, não podemos ter um
salário menor do que o salário-mínimo, que já é tão
mínimo, que já é tão pouco.

O projeto que veio para esta Casa, embora
não tenha tido tempo de o analisar profundamente,
talvez não conste no mesmo apenas um índice de
referência, porque nele há outros valores. Mas pelo
que estamos vendo, realmente são duzentos e
quarenta e um reais e dezesseis centavos. Somos
favorável que haja a correção desses valores.

Aproveitamos a oportunidade para falar que
na semana passada estivemos na região de Todos os
Santos e passamos pela estrada que liga Vila Pavão a
Barra de São Francisco. Sai de Nova Venécia a Vila
Pavão e depois de Vila Pavão a Barra de São
Francisco, onde há uma obra que o Governo do
Estado está realizando, uma obra asfáltica muito
bonita, muito bem preparada, muito bem feita, que
proporcionará o crescimento daquela região.

Foi uma inauguração muito festiva, muito
alegre realmente. O povo estava feliz, sorrindo em
ver a obra que já foi inaugurada em cinqüenta por
cento, e os outros cinqüenta por cento e os outros
cinqüenta por cento ficou para o dia 21 de abril do
ano que vem.

Viajamos pelo Estado inteiro e não há um
município que não tenha obras do Governo do
Estado, principalmente estradas, para que o homem
do campo tenha mais desenvoltura no seu trabalho,
mais progresso e desenvolvimento.

Parabenizamos o Governador Paulo Hartung,
que é governador de quase três milhões de capixabas,
por mais uma obra que faz, para que a esperança do
povo se renove e se anime cada vez mais, na certeza
do crescimento macroeconômico do Estado do
Espírito Santo. É bem verdade que há muitos anos o
Estado não via tantas obras e tanto crescimento.

Aproveitamos a oportunidade para falar um
pouquinho sobre Vila Velha, onde o prefeito continua
fazendo as suas reuniões. Achamos impressionante a
maneira como S.Ex.ª. trabalha. O prefeito do PDT
coloca na reunião os cargos comissionados, pessoas
que recebem para trabalhar e faz a sua explanação.
Coloca fotos dos Srs. Deputados Délio Iglesias,
Robson Vaillant, Reginaldo Almeida, Geovani Silva
e do Líder do Governo, Sr. Deputado Cláudio
Thiago, que moram em Vila Velha, mas que são
deputados de todos Espírito Santo, denegrindo a
imagem e falando sobre inverdades da vida de cada
um.

Esse prefeito é evangélico, é crente. Muitas
vezes é criticado, chamado pelo Dr. Hércules
Silveira, como “crente do Paraguai”, porque se fosse
uma pessoa que tivesse mais responsabilidade não
usaria a nossa foto no Power Point, numa reunião,
para nos acusar.

O Prefeito Max Filho age com ódio,
vingança, rancor, mágoas no coração. S.Ex.ª. deve
dormir toda noite pensando nos deputados de Vila
Velha, porque todo dia tem uma calúnia para levantar
contra nós. Tentem lembrar o que S.Ex.ª. levou para
Vila Velha quando foi deputado nesta Casa.

Hoje temos uma Rodovia que está sendo
construída, a Rodovia Darly Santos, mesmo contra a
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vontade do prefeito, mas o Sr. Governador está
fazendo.

O Sr. Vasco Coutinho, a quem S.Ex.ª. tentou
encampar uma luta mas não conseguiu nada, hoje
está lá para servir ao povo.

Terra Vermelha, uma nova escola; o Corpo
de Bombeiros foi uma luta do Sr. Deputado Euclério
Sampaio e de todos nós, está em Vila Velha. E o
prefeito continua atacando os deputados que moram
em Vila Velha, dizendo que nós não fazemos nada.

Sr. Prefeito Max Filho, pare de “tartarugar”
um pouquinho e trabalhe mais, pare de ser lento, seja
mais rápido porque o povo de Vila Velha precisa de
mais rapidez. Acompanhe o ritmo do Sr. Governador
Paulo Hartung e as obras que estão sendo feitas no
Estado. V.Exª. engolirá seco porque no dia 1º
entregaremos a Escola Guilherme Santos
completamente nova, porque foi reformada a nosso
pedido. V.Exª. ainda diz que nós não fazemos nada.

V.Exª. tem que sair da sua cadeira, parar de
ter reunião com o seu povo que trabalha e recebe para
isso; andar nas ruas, visitar as obras do Governo do
Estado para ver o que os deputados de Vila Velha
estão fazendo, não só por Vila Velha mas pelo Estado
inteiro.

Lembramos que principalmente o norte do
Estado, que tem um povo ordeiro, honesto e
trabalhador, precisa do apoio dessa Assembléia
Legislativa, ficou abandonado nos doze últimos anos.
Eles não foram e não serão esquecidos por esse
Governo e pelos deputados que por esta Casa
passaram.

Tivemos dois mil, trezentos e poucos votos
em Vila Velha e o restante todo no Estado. Então,
não somos Deputado de um município, somos como
o Deputado Edson Vargas, visitamos e trabalhamos
no Estado inteiro levando emendas para ajudar a
todos.

Sr. Prefeito Max Filho, pare de colocar a
nossa foto no Power Point para denegrir a nossa
imagem e trabalhe um pouquinho mais. Veja o que o
Governador Paulo Hartung está fazendo e aprenda
com S.Exª como se administra um município. O
governador é um referencial deste Estado e S.Exª de
vez em quanto coloca a sua foto e fala mal de sua
pessoa. É incrível, gosta de falar mal de todos! Sr.
Prefeito Max Filho, coloque a sua foto e vê se
consegue falar bem de S.Exª. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS) – Continua em discussão o
parecer.

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Cabo Élson.

O SR. CABO ELSON - (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Membros da
Comissão de Finanças, acompanhando atentamente a
leitura deste projeto, sugerimos que esta matéria
sofresse uma correção, tendo em vista que esse
salário é o mínimo do mínimo, sendo
inconstitucional.

Dirigindo- nos mais precisamente ao Líder
do Governo nesta Casa, Deputado Cláudio Thiago, e
relacionando a correção salarial , a última turma de
Soldado da Polícia Militar, essa turma que se formou
no dia 17 de março, está com salário achatado e fora
da realidade. Eles estão ganhando um soldo de cento
e setenta e cinco reais, o que é inconstitucional.

Solicitamos ao Líder do Governo ao
Presidente desta Casa, Sr. Deputado César Colnago,
que abram um canal de diálogo junto ao Governo
para fazermos essa correção, tendo em vista que está
trazendo sérios danos aos nossos servidores, em
especial os policiais da última turma. Entendemos
que é difícil para um policial sobreviver e trabalhar
com um soldo desse. Ninguém consegue sobreviver
com um salário de cento e setenta e cinco reais.

Há dez anos o Policial Militar não recebe
fardamento. Esses servidores têm que comprar as
suas fardas com o dinheiro saindo do próprio bolso.
Para se ter uma noção a bota que o policial usa, mais
precisamente o coturno, custa cento e vinte reais, sem
contar o cinto de guarnição, camiseta, meia e outras
peças mais. Quer dizer, para quem tem um soldo de
cento e setenta e cinco reais fica complicado.

Lamentavelmente hoje o Policial Militar está
pagando para trabalhar. A situação é extremamente
delicada. Por esta razão, aproveitando a oportunidade
da discussão da correção do salário nesse projeto,
pedimos a atenção dos Srs. Deputados para o soldo
do Soldado da Polícia Militar que está bem abaixo do
salário mínimo, ferindo até a Constituição. Pedimos
com urgência que se abra esse canal de diálogo.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(EDSON VARGAS) - Continua em discussão o
parecer.

Encerrada.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio

Borges, Relator da matéria, para que se pronuncie
acerca da matéria.
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O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente e demais membros da
Comissão de Finanças, não vamos poder acatar
emenda porque a Constituição é clara e diz que essa
matéria é exclusiva do Governo do Estado, ou seja, é
projeto de iniciativa do Governo; porque senão nós
mesmos teríamos feito a emenda.

Sr. Deputado Cláudio Thiago, fazemos parte
da base do Governo - V.Exa. é o Líder do Governo
nesta Casa – e temos certeza de que o Sr. Secretário
Guilherme Dias reverá essas defasagens que existem
no quadro de remuneração do Governo. O Sr.
Deputado Cabo Elson falou muito bem e sabendo da
sensibilidade do Sr. Governador Paulo Hartung, com
certeza chegará a esta Casa de Leis um projeto com a
correção devida. Portanto, rejeitamos a emenda.

O nosso parecer é pela aprovação, sem
emenda. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON VARGAS) – Em votação o parecer.

Como votam os Srs. Deputados?

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Com o Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Com o
Relator.

O SR. ZÉ RAMOS – Com o Relator.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Com o
Relator.

O SR. EDSON VARGAS – A Presidência
acompanha o voto do Relator.

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

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei
Complementar n.º 21/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação o Projeto de Lei Complementar
21/2.005.

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

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

matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1° SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem SIM os
Srs. Cabo Elson, Carlos Casteglione,
Cláudio Thiago, Claudio Vereza,
Délio Iglesias, Edson Vargas,

Euclério Sampaio, Geovani Silva,
Gilson Gomes, Graciano Espíndula,
Heraldo Musso, Jurandy Loureiro,
Luiz Carlos Moreira, Sérgio Borges e
Zé Ramos. (15)

O SR. 1° SECRETÁRIO – (CLÁUDIO
THIAGO) – Responderam SIM quinze Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Fica adiada a votação por falta de
quorum.

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente,
pela ordem! Apenas queremos parabenizar a Sra.
Deputada Luzia Toledo pela iniciativa de realizar
sessão solene hoje à noite para comemorar os cento e
trinta anos da colonização de Santa Teresa. Será uma
bonita sessão e com certeza ouviremos muitas coisas
interessantes sobre a história de Santa Teresa.

Aproveitamos para convidar a todos para
amanhã às 19h participarem da sessão solene que
comemorará os quarenta e dois anos do Colégio
Edessa. Coral de sinos, de instrumentos, coral jovem,
com mais de cem vozes. Será algo fantástico

O SR. EDSON VAGAS – Sr. Presidente,
pela ordem! Pedimos permissão a V.Exª para
registrar a presença nesta Casa do ex-vice-Prefeito do
Município de São Mateus, Sr. Paulo Roberto
Ferreira, que é liderança importante do Norte do
Estado. Saudamos com muita alegria as lideranças do
Norte do Estado do Espírito Santo.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente pela ordem! Aproveitamos a oportunidade
para fazer dois registros: amanhã de manhã
estaremos dirigindo-nos até Brasília para
acompanharmos o Movimento Nacional dos
Hospitais Filantrópicos. No último dia 18 cada uma
dessas entidades cada uma dessas entidades, em
todos os Estados brasileiros, realizaram
manifestações. E, amanhã, todos os dirigentes, junto
com a Frente Parlamentar de Defesa dos Hospitais
Filantrópicos, realizarão manifestações em Brasília
também com audiências marcadas no Ministério da
Saúde e do Planejamento, com o objetivo de buscar
nesses Ministérios o aumento do valor da tabela do
SUS, para que os hospitais filantrópicos do Espírito
Santo e do Brasil tenham condições de funcionar e
continuar fazendo o bom atendimento que faz no
sistema público hospitalar do SUS.

Ainda registramos uma denúncia apresentada
pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do
Mármore, o Sindimármore, que neste momento, seus
dirigentes estão na cidade de Guarapari, registrando
na Polícia Civil uma queixa crime, perseguição e
ameaça de morte de um dos seus dirigentes, desde
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sexta-feira e ainda não sabemos por quem. Queremos
que a Polícia Civil do Espírito Santo investigue essa
denúncia. Esse companheiro e sua família, desde
sexta-feira, por seis vezes recebeu ligações
telefônicas de ameaça de morte em sua casa. Eles já
estão afastado de sua residência - tomamos essa
providência- e estão em local seguro. Esse
companheiro dirigente sindical, recebeu a seguinte
ameaça: Se ele não largar a direção do sindicato será
morto ainda esta semana.

Já estamos em contato com o Dr. Fernando
Zardini, com o Secretário de Estado da Segurança
Pública, Dr. Rodney Miranda e também com a Drª
Selma Couto, para comunicar este fato que ora nos
chega através de FAX. Logo que chegar o boletim de
ocorrência da Polícia Civil encaminharemos também
aos órgãos competentes do Estado do Espírito Santo.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, pela ordem! Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, só para não passar despercebida a questão
do referendo, fomos um dos primeiros, nesta Casa, a
defender o “Não” quando o “Sim” estava chegando a
oitenta por cento. Foi uma luta de Davi contra Golias.
Não assomamos à tribuna para, como diz o Sr.
Deputado Claudio Vereza, não tripudiar em cima da
grande maioria que estava defendendo o “Sim.” Só
queremos registrar o grande massacre do “Sim” pela
população que foi às urnas. Só para não deixar
“passar batido”, fizemos questão de não assomar à
tribuna justamente para não tripudiar em cima dos
companheiros dessa grande frente parlamentar que
tentou massacrar os poucos companheiros que
defenderam o “Não” e que tiveram argumentos mais
convincentes.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Votação adiada, com discussão
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005.

Adiada a votação por falta de quorum.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, essa questão do quorum está ficando
muito desgastante para esta Casa de Leis, porque
quando chega nesse item os Deputados não estão em
Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Mas é regimental.

Votação adiada, com Discussão Prévia
encerrada, do Projeto de Lei nº 133/2005.

Adiada a votação por falta de quorum.

Discussão especial, em 2ª Sessão, do Projeto
de Lei Complementar nº 16/2005.

Publicado no DPL do dia 11.08.2005.

O SR. ZÉ RAMOS – Sr. Presidente,
requeiro a V. Exª que seja baixado de pauta o Projeto
de Lei Complementar nº 18/2005, de nossa autoria.

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

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente,
pela ordem! Requeiro a V. Exª verificação de
quorum para efeito de manutenção da sessão.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – 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.
Deputados Cabo Elson, Carlos
Casteglione, César Colnago, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Euclério
Sampaio, Gilson Gomes, Graciano
Espíndula, Jurandy Loureiro, Luiz
Carlos Moreira, Sérgio Borges e Zé
Ramos. (12)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (CLÁUDIO
THIAGO) – Sr. Presidente, responderam à chamada
doze Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Há quorum para manutenção da
sessão.

Em discussão especial, em 2º sessão, do
Projeto de Lei Complementar nº 16/2005.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio
Vereza. (Pausa)

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas a discussão ainda é especial, é
aquela primeira discussão sobre o Projeto de Lei que
tramita nesta Casa.

A matéria é polêmica porque a categoria da
área Fazendária é contrária a esse prêmio. Já
contactou todos os Srs. Deputados, inclusive, no
momento, estão em movimento paredista, grevista,
reivindicando melhorias salariais.

Esperamos que haja uma negociação entre
Governo e trabalhadores da área da Fazenda, no
sentido de encontrarem um denominador comum.
Acreditamos que acontecerá porque a área da
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Fazenda é muito importante para o Estado, para a
população e não apenas para o Poder Público, porque
é dos recursos advindos dos tributos, que vêm os
serviços prestados à população.

Como o Sr. Deputado Euclério Sampaio
tocou no assunto do Referendo, gostaríamos de nos
pronunciar.

Sr. Deputado Euclério Sampaio, fizemos
questão de continuar com o nosso brochinho do
“Sim” porque continuamos defendendo a vida e neste
dia em que começa oficialmente a Semana do
Desarmamento, continuamos dizendo “Sim” ao
desarmamento.

O Sr. Deputado Euclério Sampaio
lamentavelmente usou uma expressão ingrata falando
em “massacre”. A palavra massacre não cabe no
tema Segurança Pública, não cabe no tema uso de
armas e não cabe no tema vidas, que estão em jogo.

Sr. Deputado Euclério Sampaio, “Sim” ou
“Não” é uma decisão soberana da população
brasileira, e, felizmente o povo tomou uma decisão.
Pode até ser uma decisão equivocada, a história é que
vai dizer. Não dizemos que é uma decisão
equivocada, mas nessa votação houveram diversas
contaminações, é uma linguagem do marketing.

A população votou, em primeiro lugar,
rejeitando as políticas oficiais de Segurança Pública.
Houve uma rejeição à falta de uma política pública
voltada para a Segurança Pública e voltada para a
defesa do cidadão e isso é unânime tanto que, quem
defendia o “Sim” quanto quem defendia o “Não”
sabe que a política de Segurança Pública no nosso
país é insuficiente para garantir a segurança da
sociedade, primeiro porque não há uma insuficiente
para garantir a segurança da sociedade. Primeiro
porque não há uma tradição no Brasil de debater-se,
publicamente, Segurança Pública. E o Referendo teve
esse ponto positivo: bem ou mal a questão da
Segurança Pública, do uso de armas, das mortes, dos
assassinatos foi debatida de ponta-a-ponta neste país.

Continuo achando que o melhor seria proibir
a venda de armas e munições no Brasil. Ainda acho
que seria o melhor. Mas, a confusão da pergunta que
foi feita no Referendo onde o “Sim” era o “Não” às
armas e o “Não” era o “Sim” às armas. Na verdade, o
referendo usou uma pergunta que gerava uma
resposta ao contrário. E no dia de ontem ouvi muitas
pessoas dizendo: - voto “Não contra as armas”.
“Votarei Não porque sou contra as armas”. Ontem
ouvi isso, Sr. Deputado Jurandy Loureiro. Por quê?
Porque a pergunta gerava uma resposta ao contrário.

Houve uma espécie de plebiscito onde o
“Não” em muitos casos foi o “Não” da indignação.

Acabei de ler um e-mail, uma mensagem eletrônica
recebida de uma professora que dizia: “voto contra a
fome, voto contra o desemprego, voto contra as
políticas que não são capazes de atender às demandas
sociais”.

Então, ainda há um longo debate a ser feito;
continuo defendendo a paz.

Sr. Deputado César Colnago, hoje
oficialmente começa a semana do desarmamento. É
uma ironia. No dia em que está sendo proclamado o
resultado do “Não”.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Claudio Vereza,
respeitamos o resultado, até mesmo independente das
possíveis interpretações da pergunta. Não podemos
votar por conveniência, votamos por acreditar. Votei
no “Sim”. Fiz campanha para o “Sim” e o “Não”
prevaleceu. O importante para o exercício da
democracia é a consulta popular e também para trazer
o debate da violência como um problema urbano,
rural, mas também contemporâneo e uma política de
segurança não só dos Estados fundamentais e da
articulação com os municípios, mas uma política
nacional de segurança, a preocupação com a vida
neste país.

O SR. CLAUDIO VEREZA – V.Exª tem
razão, o mecanismo de democracia direta como
referendo como plebiscito deveriam ser mais usados
em nosso país; tanto pela União, quanto pelos
Estados e Municípios. É muito positivo porque é um
aprendizado.

Parabéns pelos debates que o Pacto pela Paz
tem feito. Debates profundos de estudiosos na
questão....

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Hoje o debate do Projeto Pacto pela
Paz, promovido pela Rede Gazeta e Assembléia
Legislativa teve uma palestra com o tema "Consumo
cultural e violência". Foi colocada que a
superexposição da violência nos meios de
comunicação não favorece uma discussão mais
crítica sobre questões relacionadas a segurança
pública. Foi belíssima a exposição.

Findo o tempo da presente sessão, vou
encerrá-la. Antes, porém, convido os Srs. Deputados
para a próxima, solene, às 19h, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
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CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA
SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24
DE OUTUBRO DE 2005.

ÀS DEZENOVE HORAS, A SRA.
DEPUTADA LUZIA TOLEDO OCUPA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

A SRA. PRESIDENTA - (LUZIA
TOLEDO) – Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão. Farei a leitura de um versículo da
Bíblia

(A Sr.ª Luzia Toledo lê Salmo 37,3)

Informo aos Srs. Deputados e demais
presentes que esta sessão é solene, em comemoração
aos cento e trinta anos de colonização italiana no
Município de Santa Teresa, conforme requerimento
de autoria desta Deputada que vos fala, aprovado em
Plenário.

Neste momento cumprimentamos e
agradecemos a todas as pessoas que estão presentes,
não somente o povo Teresense que mora em Santa
Teresa, mas também daqueles que moram em Vitória
e vieram prestigiar esse grande evento..

Convido, para compor a Mesa, o Sr. Gilson
Amaro, Prefeito do Município de Santa Teresa e que
na verdade é o dono desta festa; a Sra. Marlene
Pulcheri, primeira-dama e Secretária de Ação Social;
- S.Exa. tem feito um trabalho invejável em Santa
Teresa. Já fazia esse trabalho nesta Casa e hoje
continua fazendo-o naquela Cidade -; o Sr. Ethevaldo
Francisco Roldhi, grande amigo e companheiro; -
aliás, V.Exa e o Sr. Gilson Amaro são irmãos, porque
a “costela” de Santa Teresa é São Roque do Canaã. É
como Domingos Martins e Marechal Floriano, um é
pai do outro e Santa Teresa é a mãe de São Roque do
Canaã -; o Sr. Antônio Ângelo Zurlo, Presidente do
Circolo Trentino; o Sr. Franco Gaggiato, vice-Cônsul
da Itália; a Sra. Maria Cleuza Fardin, Secretária de
Cultura e Turismo de Santa Teresa; o Sr. Evanildo
José Sancio, Presidente da Câmara de Santa Teresa; o
Vereador Sr. Gervásio Paulo Madalon, o Vereador
Sr. Francisco Blanch Filho; o Vereador Sr. Wannir
Siqueira Filho; o Vereador Sr. Brazelino Rodrigues
de Souza Júnior; o Vereador Sr. Luiz Carlos Novelli;
o Vereador Sr. Walmir Torezani; o Vereador Sr.
Waldyr Loureiro; o Vereador Sr. Evanir Gonçalves e
o representante da Câmara de São Roque, Vereador
Dair Luchi Roldi.

(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades)

Queremos justificar neste momento a
ausência do Sr. José Eugênio, Secretário de
Articulação com os Prefeitos. S.Exa. estava há pouco

neste Plenário, mas em virtude de um telefonema que
recebeu, precisou de sair rapidamente.

Convido o Vereador Odahyr José Luchi,
representando a Câmara Municipal de São Roque do
Canaã. Também conhecido como “Dodô”.

(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades)

O SR. CERIMONILAISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos a todos os
presentes para de pé ouvirmos a execução do Hino
Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque
Estrada e música de Francisco Manoel da Silva.

Em seguida o Hino Oficial do Espírito Santo.

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

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Passo a palavra à Srª
Deputada Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) - Boa-noite a todos e a todas.
Cumprimentamos os componentes da Mesa na figura
do Prefeito do Município de Santa Teresa, Sr. Gilson
Amaro deputado desta Casa que renunciou e temos a
honra de continuar o seu trabalho, com o seu gabinete
e com algumas pessoas de S.Exª. É muito bom ter
essa convivência com Santa Teresa, pelas mãos deste
prefeito.

Cumprimentamos o Sr. Ethevaldo Francisco
Roldi, Prefeito pelo Município de São Roque; O
Vice-Cônsul da Itália, Sr. Franco Gaggiato; O
Presidente do Círcolo Trentino, Sr. Antônio Zurlo; A
Srª Marlene Vulcheri, Secretária de Ação Social, que
possui um trabalho neste Estado que deve ser
copiado, porque o bom copiamos; A Srª Maria
Cleusa, que representa à Mesa o turismo do Espírito
Santo. Ela é uma guerreira, tem um trabalho
realizado à frente do turismo do Espírito Santo há
muito tempo e hoje o Sr. Gilson Amaro, Prefeito pelo
Município de Santa Teresa reconheceu esse valor,
nessa figura que é Maria Cleusa Fardin.

Em nome do Presidente da Câmara
Municipal de Santa Teresa, Sr. Evanildo José Sancio,
cumprimentamos todos os vereadores. Hoje
estivemos juntos fazendo uma agenda muito positiva.
Cumprimentamos o Vereador de São Roque, Sr.
Odahyr José Luchi, que está nesta Casa nos
prestigiando.

Se pudesse, falaria os nomes de todos vocês
que aqui estão, mas não posso pois senão a sessão
demoraria muito.

Quero falar um pouquinho do meu coração.
Por quê essa Sessão? Quero agradecer a Zu, essa
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figura apaixonada por sua terra, pelo seu pai, pelo
trabalho. Em nome da Zulirma Carla de Salles, a
“Zu” e todas as vezes que faço uma sessão sempre
cumprimento uma pessoa de minha equipe que é
muito unida. Hoje, em nome da Zu quero
cumprimentar minha equipe de trabalho. Podem ter
certeza, todos vocês contribuíram para que esta
Sessão fosse tão importante, tão bonita como está
sendo.

Agradeço também a Sra. Maria Cleusa
Fardin que se não fosse ela não teríamos Santa
Teresa dentro da Assembléia. Claro que todos os
Secretários ajudaram, ela teve a companhia dos
demais Secretários, o Prefeito foi incansável, mas
sem essas duas figuras seguramente não teríamos
essa Sessão. Agradeço a ambas e quando agradeço a
vocês, estou agradecendo a toda a equipe, tanto de
Santa Teresa, quanto de meu gabinete.

Santa Teresa - Terra do beija-flor. Terra onde
nasceu e viveu o cientista Augusto Ruschi, com
quem tive o prazer de conviver e ser sua amiga.
Pioneiro nas pesquisas com beija-flores, cujo símbolo
é o símbolo do Estado do Espírito Santo, por lei
aprovada e sancionada na época pelo então
Governador Gerson Camata. É um belíssimo
Município cercado de montanhas e com uma
exuberante Mata Atlântica.

Os fundadores de Santa Teresa chegaram em
Vitória no dia 31 de maio de 1875, no Navio
Rivadávia. Em canoas foram até o atual município de
Santa Leopoldina e a pé, percorreram trilhas no meio
da Mata e chegaram ao atual Município de Santa
Teresa. A distribuição dos lotes de terras entre os
colonos ocorreu no dia 26 de junho de 1875, quando
se comemora a fundação do Município.

Daí o município ter essas duas datas: trinta e
um anos e cento e trinta anos. Agradeço a minha
assessoria que foi buscar junto ao nosso Instituto
Histórico e Geográfico esse resgate cultural. É muito
bom. Estamos comemorando, exatamente, cento e
trinta anos de Colonização Italiana que começou em
Santa Teresa.

Santa Teresa é considerada a primeira cidade
formada por colonos Italianos em solo brasileiro.

Em 1891 foi criado e instalado o Município
de Santa Teresa. O principal motivo que influenciou
e motivou os imigrantes a virem para o Brasil foi a
insatisfação com a situação econômica e social que
tinham na Itália, levando-os a buscar melhores
condições de sobrevivência.

Na Itália, as terras estavam concentradas nas
mãos dos poderosos. Os impostos eram muito altos e
a remuneração pelo trabalho era muito baixa. A
miséria era evidente.

Viam no Brasil a possibilidade de
enriquecimento e bem-estar. Claro que não foi tanto

assim. Estou falando de uma forma mais branda, mas
a história não é bem assim, a história é muito forte e
nossos imigrantes italianos, esse povo guerreiro que
temos sessenta por cento em nossos sangues sofreram
muito.

Por isso, toda vez que comemoramos a
imigração italiana temos que comemorar cada vez
mais, bater palmas, ficarmos felizes. É um povo
operoso, maravilhoso, um povo que deu seu sangue
para que nós hoje tivéssemos essa colonização tão
linda e maravilhosa, com essas raízes tão
aprofundadas e de uma forma tão vigorosa entre nós.

No início da colonização os Italianos vinham
das regiões do Vêneto, Lombardia e Trentino. Depois
vieram pessoas de quase toda a Itália com destino à
américa, principalmente ao Brasil. Ao desembarcar
no Brasil traziam consigo poucas peças de roupas e
alguns, pouquíssimos, objetos de estimação.

Se cada um fizer, enquanto acontece esta
Sessão Solene, um retrospecto na história e procurar
lembrar de como este povo chegou aqui, como sofreu
na viagem e como, na verdade, sofreu para
sobreviver aqui, porque as coisas não foram fáceis, é
só lembrar do Tabachi. É só lembrar a história do
Tabachi.

Portanto, nem todos que embarcaram na
Itália chegaram vivos ao Brasil. Na maioria dos
casos, corpos eram lançados ao mar. A viagem
durava em torno de vinte dias. As acomodações, as
alimentações e a higiene eram precárias. Faltava
tudo, até água.

Quando chegaram ao Brasil encontraram um
clima maravilhoso, sem neve, sem vulcão, terras
férteis, porém tiveram que colocar a mão na massa,
desbravar matas para construir as suas próprias casas
e, sem material de construção, tiveram que
improvisar com palhas de coqueiros, restos de
madeira.

O Governo colocou à disposição dos colonos
barracões - quando na verdade, o que ofereceram
eram casas, mas todos ficavam nos barracões e era
uma promiscuidade muito grande - para um abrigo
provisório, financiamento do terreno para o cultivo
de suas plantações, abertura de estradas de acesso,
com utilização de mão-de-obra dos próprios
imigrantes, mediante remuneração, nem sempre
recebiam, também receberam ferramentas para o seu
trabalho.

Nos primeiros tempos foi muito difícil. A
decepção com as dificuldades trouxe novas
desilusões.

Santa Teresa é um dos Municípios do
Corredor Central da Mata Atlântica, com
aproximadamente vinte e cinco mil hectares de mata
nativa, sendo que cerca de cinco mil estão protegidos
por Unidades de Conservação: Reserva Biológica
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Augusto Ruschi, com quatro mil hectares, Estação
Biológica Santa Lúcia com quatrocentos e quarenta
hectares e Parque Natural Municipal de São
Lourenço com duzentos e sessenta e cinco hectares.
Isso é um símbolo para o mundo, não para o Brasil,
mas para o mundo. Augusto Ruschi projetou Santa
Teresa, o Espírito Santo e o Brasil para o mundo.

Em 1996 foi feito um levantamento da
Estação Biológica de Santa Lúcia e foi constatado
que em apenas um hectare da Mata Atlântica foram
encontradas quatrocentos e setenta e seis espécies
arbóreas, pertencentes a cento e setenta e oito
gêneros e sessenta e seis famílias. É a maior
diversidade de árvores do mundo, superando todos os
valores conhecidos da Amazônia e demais florestas
tropicais do Planeta.

Vou parar por aqui porque quero falar de
uma pessoa. Quero dizer aos jovens que estão aqui
que vão cantar daqui a pouco, que vão dançar daqui a
pouco: cantem, riem, saúdam a sua terra, Santa
Teresa, com garbo, com alegria. Quero dizer a todos
que vieram aqui e aos nossos telespectadores que
estão nos vendo através da TV Assembléia que hoje
nesta Casa comemoramos o trabalho, o vigor, a
prosperidade de um município que tem a sua frente
um prefeito que tem dado a Santa Teresa um vigor
que gostaria que todos os 78 prefeitos dessem aos
municípios de nosso Estado.

É claro que muitos prefeitos estão
trabalhando bem neste Estado. É uma safra fantástica
de prefeitos. Os prefeitos são bons. O Sr. Governador
Paulo Hartung tem tido um compromisso com esses
prefeitos, com os Deputados, com o povo do Espírito
Santo, sem dúvida. Mas, Gilson Amaro, eu não
conheço outro, quero dizer, de público.

Temos uma sobrinha que é prefeita de
Mimoso do Sul, a Srª. Flávia Cisne, que está nos
vendo e nos ouvindo. Um beijo no seu coração. É
uma moça de trinta e três anos que está fazendo
absolutamente tudo para que o nosso município seja
frondoso, próspero.

Sr. Valter Teixeira, queremos dizer que o Sr.
Gilson Amaro, sem dúvida nenhuma é um homem
que faz a diferença entre os prefeitos dos setenta e
oito municípios, com o amor que dedica à sua terra.

Falaremos um pouco de Gilson Amaro.
Gilson Amaro além de alma santa, tem em Santa
Teresa o seu povo. É teresense, nascido em Santa
Júlia, antigo distrito do município. Seu trisavô, o
imigrante italiano Antônio Zanetti, foi um dos
fundadores de Santa Teresa. Gilson é amigo em todas
as horas, na alegria ou na tristeza. Como homem
público leva no coração a nobreza sempre presente e
também a sinceridade.

O teresense conhece também sua capacidade
como administrador e o seu grande legado é a paz e a

sinceridade no trato com o dinheiro público. Sua
trajetória de vida é marcada por suas obras sociais.
Estamos tendo o prazer de estar perto e ver muita
solidariedade. Faz história por onde passa, fez
história em Santa Teresa, fez história nesta
Assembléia porque não esqueceu um só dia de falar
desta Tribuna de Santa Teresa, dos municípios
próximos e do norte do Estado, por onde passou.

Por isso que os prefeitos não queriam que
S.Ex.ª fosse candidato a prefeito de Santa Teresa,
queriam que continuasse como deputado porque
S.Ex.ª. ajudava demais a região Norte. Foi
considerado pelo Trade turístico do Estado o
Deputado do Turismo. Foi através de S.Exª que a
Assembléia Legislativa começou a ouvir falar de
turismo e a Srª. Maria Cleusa Fardin não nos deixa
mentir. Ficamos com muito ciúme e até uma
pontinha de inveja. Aquelas pessoas que tinham o
compromisso com o turismo ficavam atrás do Sr.
Gilson Amaro. Não tinha um lugar que S.Ex.ª. botava
o pé e não tinha o pessoal do Trade atrás dele, porque
S.Ex.ª comprometeu-se com o Trade.

Essa Comissão, da qual fazemos parte porque
temos uma luta com o turismo, foi criada pelo
Deputado Gilson Amaro. É muito importante
reconhecer. Reconhecer é uma das coisas mais
importantes da nossa vida.

Atualmente como Prefeito de Santa Teresa,
com o seu dinamismo está resgatando a credibilidade
do município. Muitas obras já foram inauguradas e
muitos projetos estão em execução.

Acabamos de implantar, pelas mãos do Sr.
Gilson Amaro, o Pólo de Uva. Foi a maior mesa que
já vimos. Estavam presentes em Santa Teresa, no
lançamento do Pólo, todas as autoridades do Estado
do Espírito Santo.

É bom que se diga que para implantar o Pólo
de Uva em Santa Teresa foi necessário que o Sr.
Gilson Amaro levasse para se qualificar no sul do
país muitos teresenses. Eles retornaram com o
conhecimento. É uma realidade fantástica que serve
de exemplo para todo o nosso Estado e para o país.

Na última eleição Gilson Amaro entrou para
a história do Brasil porque foi o prefeito mais votado
do país, proporcionalmente. Isto para nós é de muita
riqueza! É muito bom podermos reafirmar aqui o que
ele representa para o nosso Estado, para o nosso país.

No seu governo não há oposição. Queremos
dizer a todos os vereadores aqui presentes que muito
do que acontece em Santa Teresa tem as mãos dos
vereadores baluartes, trabalhadores, simples, sempre
ao lado de Gilson Amaro e do povo. Porque nós,
vereadores, já que também fomos vereadores por dois
mandatos, somos as formiguinhas da política. Nós
estamos próximos do povo e sabemos os pedidos, as
dores de cabeça, a perna quebrada pelas madrugadas
adentro... Mas eles dão resposta ao seu povo, porque
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tem um prefeito e com ele fizeram uma família.
Parabéns a Câmara de Santa Teresa e obrigada pelo
carinho de cada vereador que está aqui.

É a primeira vez que trazemos uma Câmara
de Vereadores para compor a Mesa desta Casa.
Quisemos isto porque eles têm compromisso com
Santa Teresa. Eles chegam sorrindo nas suas
solenidades e isto é muito bom. Na política não existe
ganhador ou perdedor, existe quem tem compromisso
com o povo e aqui nesta Mesa existe o compromisso
tanto do Executivo, pelo Sr. Gilson Amaro, quanto
do Legislativo através dos vereadores.

E podemos dizer do filho, que é São Roque
do Canaã, com seu Prefeito, Sr. Ethevaldo Francisco
Roldi, que é uma das pessoas mais queridas do
Espírito Santo e faz um trabalho juntamente com a
Câmara, com o povo e está aqui representado pelo
seu vereador, Sr. Odahyr José Luchi, por quem
fomos recebidos com muito carinho num churrasco,
onde também fomos com muito carinho.

O Prefeito Gilson Amaro nunca deixou que o
poder subisse à cabeça e para nós não existe nada
mais importante do que alguém que não deixa o
poder subir à cabeça.

Terminamos dizendo ao Sr. Gilson Amaro,
em nome dos demais vinte e nove deputados: esta
Casa é sua casa. Queremos agradecer ao povo
teresense por nos acolher em Santa Teresa com tanto
carinho através do Sr. Prefeito Gilson Amaro e dos
vereadores.

Fazemos aqui uma homenagem a Dra. Evanir
Vieira da Silva, que não pôde comparecer por estar
doente, mas daqui mandamos um abraço, uma
energia positiva e um carinho muito grande . Foi ela
quem nos deu o título de Cidadã Teresense.

Portanto, como Cidadã Teresense queremos
dizer a todos que estão aqui que esta comemoração
que fazemos é um resgate do que conseguimos hoje.
Hoje a Casa votou o desmembramento da Comissão
de Educação e Cultura. E certamente faremos, sem
dúvida alguma, juntamente com outros deputados e a
Casa, o Fórum Permanente da Cultura do Estado.
Fazemos uma doação a Santa Teresa: estaremos
literalmente às ordens, porque Santa Teresa é o
pulmão da cultura do nosso Estado.

Parabéns a todos os teresenses presentes,
parabéns povo que elegeu o Sr. Gilson Amaro para
resgatar a cultura, resgatar a auto-estima, a alegria. O
que de mais importante fazemos na vida pública é
nossa relação com a população, o respeito à
população. E como fazemos política com P
maiúsculo, podemos chegar aqui e dizer: estamos
muito felizes por estar hoje ao lado desses dois
prefeitos. E como o Sr. Gilson Amaro é pai de São
Roque do Canaã, queremos sair desta Tribuna
quebrando todos os protocolos e pedindo que todos
dêem uma salva de palmas para este prefeito que faz

a diferença no Espírito Santo e no Brasil, Gilson
Amaro. (Palmas) (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLETO) – Convido para compor a Mesa, o
Capitão José Cícero Rocha de Almeida,
Comandante do Destacamento de Controle do
Espaço Aéreo de Santa Teresa e o Sr. João
Felício Scárdua, Superintendente do Sebrae-ES,
uma das figuras do Governo que me encanta por
seu brilhante trabalho. Não é político ainda, mas
é o maior político que existe, transvestido de
empresário e de técnico.

(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades)

Concedo a palavra ao Sr. Gilson Amaro,
Prefeito de Santa Teresa, Deputado Estadual, amigo,
operoso, trabalhador e apaixonado por sua terra.

O SR. GILSON AMARO – (Sem revisão
do orador) – Neste momento saudamos a Sra.
Deputada Luzia Toledo, assim cumprimento a todos
os componentes da Mesa.

Cumprimento nossos vereadores; Dr.
Antonio Ângelo Zurlo, Presidente do Circolo
Trentino e que no seu dia-a-dia sempre trabalha no
resgate da nossa cultura e da nossa história. Quando
me elegi prefeito fui até a sua casa e disse que só
seria bom se assumisse o Circolo Trentino e ele
assim o fez. Com muita capacidade está
desenvolvendo um trabalho brilhante de resgate da
nossa cultura em Santa Teresa.

Quero dizer a Sra. Deputada Luzia Toledo
que realmente fazemos as coisas com muito amor, o
que V.Exa disse aqui não foi nenhuma inverdade.

Estivemos em Brasília esta semana e tive a
felicidade de saber, o povo de Santa Teresa ainda não
sabe mas saberá agora, que o dinheiro para
implantarmos o parque temático cujo tema é Augusto
Ruschi, já está na conta para que possamos trabalhar.

Quando falamos em Augusto Ruschi, daquele
cientista que tanto brigou e defendeu o meio
ambiente nos anos 50, saibam que esses recursos que
conseguimos em Brasília não são devidos ao
prestigio do Prefeito. O Ministro de Turismo, o Sr.
Walfrido dos Mares Guia também conheceu Augusto
Ruschi e quando levei o projeto, S.Exa olhou e disse
que tinha interesse porque foram amigos.

Implantaremos e começaremos a partir de
amanhã trabalhar no projeto para elaborá-lo,
buscando parceria com as pessoas que queiram ser
parceiras dele.

Lembramos que esse projeto não é nosso,
mas sim do Espírito Santo e do povo de Santa Teresa.
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Sabemos que este parque temático de Santa Teresa,
já com a doação que o Governo do Estado fez da sua
residência oficial para o Município de Santa Teresa,
fazendo um convênio para a construção de uma
escola e agora os recursos para a implantação do
Parque Temático Augusto Ruschi, temos certeza
absoluta de que nós de Santa Teresa cresceremos.
Não temos dúvida disso e não deixamos de acreditar
naquele município.

Temos sempre buscado os parceiros para
Santa Teresa. Agora mesmo, conversando com o
vice-cônsul da Itália, Sr. Franco Gaggiato, que esteve
na Itália observando algumas indústrias que poderiam
ser implantadas em Santa Teresa, disse-nos que
trouxe bons resultados. Depende de um trabalho
agora com o Governo do Estado, porque é um projeto
muito ousado, mas que temos esperança de vê-lo
funcionando em Santa Teresa, porque temos
produções diversas e, principalmente de tomate.
Poderíamos ter em Santa Teresa uma indústria de
suco de tomate para exportação. O município poderá
contar com essa indústria em apoio a sua agricultura
e dos municípios vizinhos.

Para realizar esta sessão Solene em
comemoração aos cento e trinta nos da imigração
italiana, a Srª Deputada Luzia Toledo, através de seu
gabinete, fez umas pesquisas e descobriu mais sobre
nossos descendentes, mais pessoas nossas que vieram
da Itália. Não sabíamos, mas a minha família Rosa
também veio da Itália, veio do Trento o Sr. Geovani
Rosa, meu bisavô, pai do meu avô, que também veio
da Itália com um ano de idade e se instalou em Santa
Júlia. Ele recebeu seu primeiro lote em 1876, pelos
dados que pegamos no Instituto Histórico.

Cada dia que passa mais vontade dá de lutar
e trabalhar pelo nosso município.

A presença dos Vereadores da Câmara
Municipal de Santa Teresa nesta Casa nos faz sentir
orgulho. A convivência com V. Exªs no nosso dia-a-
dia, o trabalho que V. Exªs desempenham, todos, sem
exceção, a Srª Deputada Luzia Toledo disse mais
uma verdade, pensamos em crescer Santa Teresa sem
pensar em si próprio. A coletividade de Santa Teresa
está ganhando hoje, porque os Vereadores não estão
lá para fazer oposição, mas para discutir e
acompanhar o nosso trabalho.

Fizemos aquela grande festa no nosso
município e os Vereadores já receberam toda a
prestação de contas que o Circolo Trentino fez e já
está nas mãos de S. Exªs. Tudo aquilo que S. Exªs
pedem para ter conhecimento do que está se passando
na Prefeitura, não negamos. Entregamos. Queremos
ser assim com todo mundo. Queremos ser
transparente e trabalhar com alegria e com fé.

Sabemos que quem tem fé e acredita, tudo
pode. Acreditamos que junto com vocês que estão
presentes a esta sessão, vocês que deixaram Santa
Teresa e vieram para cá, nossos jovens, nosso coral,

nosso tocador de concertina, Sr. Augusto Meneguini,
que está aqui conosco cansado; a presença de vocês
hoje, nesta Casa mostrando para todo o Estado do
Espírito Santo, através desta sessão solene, o resgate
da nossa cultura, o resgate da nossa história é muito
importante para o Município de Santa Teresa. Isso é
sinal de que o povo do Espírito Santo está vendo e a
nossa Cidade recebe cada vez mais visitantes.

Com certeza absoluta cresceremos, estamos
com o nosso amigo Prefeito Ethevaldo Francisco
Roldi, do nosso Município de São Roque. Fazemos
tudo que podemos para estar juntos com o “Dinho”,
Sr. Ethevaldo Francisco Roldi, em suas dificuldades
e em sua luta. É o nosso parceiro, amigo, uma pessoa
fiel, tem um compromisso com a lealdade e com a
honestidade no seu Município e que vem
desenvolvendo o seu trabalho com muita firmeza.
Temos certeza de que o povo daquele Município
também saberá reconhecer a sua administração,
porque vemos os projetos começarem a ser
executados.

Já nesta Casa planejávamos o Município de
Santa Teresa, pensando tudo que podíamos fazer e
levar para lá.

Agradecemos muito ao Governo do Estado
do Espírito Santo, ao Sr. Paulo Hartung, que teve a
confiança de entregar ao povo do Município de Santa
Teresa a sua residência oficial. Garantimos que S.
Exª ficará muito feliz quando estivermos com o nosso
parque temático naquela área, porque sabemos que
também é um admirador do Cientista Augusto Rusch.

Necessitamos trabalhar muito com a
educação ligada ao meio ambiente Tivemos muitas
dificuldades no Município de Santa Teresa, pois em
poucos dias de sol observamos a necessidade de se
revitalizar as nossas nascentes e a nossa Cidade.

Em nome do Dr. Antônio Ângelo Zurlo e
todos que representam a nossa história e a nossa
cultura, o nosso muito obrigado por terem atendido o
convite da Sr. ª Deputada, para comemorarmos hoje
os nossos cento e trinta e um anos de colonização de
Santa Teresa, nesta Casa de Leis.

Agradecemos a Sr. ª Deputada Luzia Toledo
e aos funcionários desta Casa. Quando chegamos
alguém nos disse: “Olha, hoje vou trabalhar com
muito prazer só porque a sessão será destinada ao seu
Município. Estava com saudades de você nesta
Casa”. Esta comemoração ficará na história da
Assembléia Legislativa.

Queremos dizer ao irmão, Sr. João Felício
Scárdua, que amanhã receberemos o pessoal do
Sebrae, quando então será criada a nossa Agência de
Desenvolvimento do Sebrae. Estamos trabalhando
também para a implantação do micro crédito para
beneficiar pequenos empresários e trabalhadores do
nosso Município.
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Aproveitando esta oportunidade para dizer
que tudo que estamos fazendo representa um avanço
para as futuras gerações que estão por vir, porque é
para elas que deixaremos amanhã o nosso Município.
Com certeza que deixaremos um Município firme,
forte, esperançoso, onde todos tenham vontade de
viver. Muito obrigado e um abraço em todos vocês.
(Muito bem!).

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Essa Presidência, com satisfação,
registra as presenças das Srªs. Alessandra Peroni,
Coordenadora do Grupo de Danças Alemãs de Santa
Teresa; Ivaneti Judite Lorette, Secretária da Câmara
Municipal de Santa Teresa; Sandra M. Gasparini,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Teresa; Maria Ana Bortolini Fraga - amiga de
muitos anos, tem seus parentes em Santa Teresa, mas
mora em Vila Velha com a filha e seu marido, que foi
meu colega na Codesa; Lucila Racelli Zanotti; os Srs.
Walter Teixeira, Assessor Jurídico da Câmara de
Santa Teresa; Reginaldo Horta Azevedo, Assessor
Parlamentar da Srª Deputada Rose de Freitas; Sr.
Cleber Pizziolo, Agente Operacional do PMST; Sr.
Irineu Geraldo Zanotti, Agrimensor; Sr. Sebastião
Rodrigues; Sr. José Pascoal Madalon e Sr. Arnaldo
leal de Castro.

Justifico a ausência do Presidente desta Casa,
Sr. Deputado César Colnago, que deixou um abraço
em nome da Assembléia Legislativa ao povo
Teresense, na pessoa de seu Prefeito. Disse que
estará, juntamente com outros Srs. Deputados, num
compromisso de inauguração de uma grande obra
feita pelo Governo do Estado, em Viana.

Deixamos também um abraço ao Sr.
Deputado Délio Iglesias que esteve aqui, mas devido
a um compromisso familiar teve que se ausentar; bem
como a Srª Elizete Duarte, representante do Comitê
Multipartidário de Mulheres do Estado do Espírito
Santo.

Concedo a palavra ao Sr. Evanildo José
Sancio, que falará em nome de todos os vereadores
nesta sessão Solene.

O SR. EVANILDO JOSÉ SANCIO – (Sem
revisão do orador) - Boa-noite a todos. Parece que
estamos até em Santa Teresa, pois o povo se encontra
presente.

Agradecemos a presença do Circolo
Trentino, da Banda, do Coral, do Grupo de Dança, de
todos os Teresenses que nos prestigiam.
Agradecemos a Srª Deputada Luzia Toledo pela
homenagem, através desta sessão Solene, aos Cento e
Trinta anos de Colonização Italiana. Em nome da Srª
Deputada Luzia Toledo cumprimento toda a Mesa.
Agradecemos a presença de todos os Srs. Vereadores
presentes.

Esse momento é gratificante para todos,
quando vemos o resgate da cultura italiana em nosso
Município. Há muito tempo não se via uma união tão
grande. Hoje, até o povo ajuda e tenta fazer alguma
coisa por Santa Teresa como há muito não se vê. É
muito importante para nós.

Somos políticos e percebemos muita coisa
errada, mas temos a esperança de vermos políticos
honestos. Podem ter certeza que chegamos em Santa
Teresa, esta Câmara de Vereadores e o Sr. Prefeito
Gilson Amaro, e nesses nove meses só temos feito
trabalhar para o Município de Santa Teresa. O
Prefeito, nós Vereadores, a Câmara Municipal, todos
ajudamos o povo de Santa Teresa. E temos condição
de fazer mais. O Sr. Prefeito é incansável, vai a
Brasília, ao Sr. Governador, e tudo o que faz é em
nome do Município, para que ele cresça sempre.

Temos fé em Deus que se o Sr. Prefeito
Gilson Amaro, os Vereadores e o povo de Santa
Teresa continuarem com essa vontade de trabalhar,
daqui a três anos o povo já não conhecerá mais o
Município, pois será a cidade mais bonita do Estado
do Espírito Santo. Se Deus nos ajudar e nos der
saúde. Muito obrigado. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA - (LUZIA
TOLEDO) – Agradecemos a diretoria do Circolo
Trentino e pedimos que se levantem para receber
uma salva de palmas. Eles são muito importantes,
fazem parte da cultura de Santa Teresa e de nosso
Estado do Espírito Santo e estão sempre presentes.
(Pausa) (Palmas)

Concedo a palavra ao Sr. Franco Gaggiato,
Vice-Cônsul da Itália, que falará um pouco do
trabalho que tem feito, não só por Santa Teresa, mas
também pelo Estado do Espírito Santo.

O SR. FRANCO GAGGIATO – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite a todos.

Cumprimento os componentes da Mesa, a
Sra. Deputada Luzia Toledo, proponente deste
evento; os Srs. Deputados Estaduais; o Sr. Prefeito
Gilson Amaro; o Sr. Presidente da Câmara; os
Vereadores de Santa Teresa; o Sr. Prefeito de São
Roque e os componentes da Câmara; o Presidente do
Circolo Trentino, Sr. Antônio Ângelo Zurlo e demais
autoridades presentes.

Sinto-me muito honrado em estar nesta
celebração dos 131 anos da Imigração Italiana em
Santa Teresa. A Itália vive um particular momento de
atenção aos imigrantes. É justo, hoje, em nome da
Itália, manifestar essa atenção e respeito.

Em primeiro lugar queria lembrar a
descendência de origem Trentina, cujo prazo para
reconhecimento da cidadania vence no final do ano.
O Vice-Consulado tem acompanhando com uma
particular atenção junto com as Associações
Trentinas do Estado essa procura da cidadania. Ao
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mesmo tempo estamos dedicando os nossos esforços
para esse grupo de pessoas, para poder também dar
respostas concretas a quem fez o requerimento da
cidadania. A comunidade italiana em geral busca os
seus direitos. E o Vice-Consulado tem desenvolvido
um importante trabalho com um atendimento médio
de mais de mil pessoas por mês, referente à
cidadania, passaporte e outras necessidades. Sabemos
que a procura é grande, o que motiva ainda mais o
nosso compromisso.

O Estado do Espírito Santo está se tornando
cada vez mais conhecido pela valorização de suas
raízes e precisamos que isso cresça cada vez mais.
Sabemos que o melhor modo para lembrar o
antepassado é criar as condições favoráveis para os
descendentes. Assim sendo, parabenizo o Prefeito de
Santa Teresa, Sr. Gilson Amaro, por buscar recursos
e conhecimentos em empresas na Itália, assim
desenvolvendo a região de Santa Teresa. Para ele
digo que pode contar sempre com nossa iniciativa e
apoio.

Enfim, parabenizo a Presidente da Mesa, Sra.
Deputada Luzia Toledo, pela iniciativa, e a todos os
Deputados e autoridades presentes, por essa iniciativa
valiosa para a comunidade. Parabenizo todos os Srs.
Deputados Estaduais por prestigiarem este evento. O
Vice-Consulado estará sempre à disposição para
melhor atendê-los. Obrigado. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Agradecemos ao Vice-Cônsul da Itália,
Sr. Franco Gaggiato, pelas palavras.

Registramos um agradecimento muito
especial à equipe de fotos e filmagens da Câmara
Municipal de Santa Teresa, nas pessoas dos Srs. José
Catarino Leonel e Marciano Gonçalves, que cobrem
este evento. Em nome de todos os Deputados
agradeço e parabenizo a todos os Senhores pelo
trabalho que desenvolvem à frente da TV de Santa
Teresa.

Registramos e agradecemos a presença da
Sra. Maria Beatriz Croce Costa, que é uma teresense
que reside em Vitória, mas nunca vi mais teresense
na minha vida; em tudo ela se mete, tudo ela faz.
Agora, acaba de levar uma revista para lançar na
Câmara de Santa Teresa. Quero lhe dar um abraço
em nome de toda população teresense e agradecê-la
pela paixão e pela promoção que faz do Município de
Santa Teresa e de todo o Estado do Espírito Santo.

Registramos e também agradecemos a
presença do Sr. Albertino Sperandio, o “Betinho”.

Concedo a palavra ao Sr. Cerimonialista.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido todos para, de
pé, ouvirmos a execução do Hino de Santa Teresa,
executado pela Banda do Círcolo Trentino Di Santa

Teresa, sob a regência do Maestro Marcos Avancini
Föeger.

(É executado o Hino de Santa
Teresa) (Palmas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Neste momento
ouviremos a música Quarto Centenário, a mais
tradicional da Itália, que será executada pelo
concertinista Sr. Augusto Meneguini, de autoria de
Mário Zan.

(É feita a apresentação) (Palmas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Neste momento
assistiremos à apresentação de um vídeo sobre a
imigração italiana na cidade de Santa Teresa, Espírito
Santo.

(É feita a apresentação) (Palmas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos à entrega
das placas aos homenageados da Srª. Deputada Luzia
Toledo.

Convido o Sr. Gilson Amaro, Prefeito de
Santa Teresa, para receber a placa.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Evanildo
José Sancio, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Teresa, para receber a placa.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Antônio
Ângelo Zurlo, Presidente do Circolo Trentino de
Santa Teresa, para receber a placa.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. André
Ruschi, biólogo, ecologista que atuou no Conselho
Estadual de Saúde e na Presidência da Comissão de
Epidemiologia e Meio Ambiente do Conselho
Estadual de Saúde, para receber a placa.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos à entrega
das flores às homenageadas.
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Convido a Srª. Marlene Pulcheri, primeira-
dama do Município de Santa Teresa e Secretária de
Ação Social, para receber as flores.

(A homenageada recebe as flores)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Srª. Maria
Cleuza Fardin, Secretária de Turismo de Santa
Teresa, para receber as flores.

(A homenageada recebe as flores)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Sandra
Gasparini, Presidenta do Instituto Histórico e
Geográfico do Estado do Espírito Santo, para receber
as flores.

(A homenageada recebe as flores)

Assistiremos à exibição de um vídeo em
homenagem ao patrono da ecologia, Dr. Augusto
Ruschi.

(É feita a apresentação)

A SRA. PRESIDENTA - (LUZIA
TOLEDO) – Tornamos público, na presença do
Prefeito Gilson Amaro e do filho de Augusto Ruschi,
Sr. André Ruschi – todos estão sabendo em primeira
mão - que por meio do nosso gabinete o Sr. Paulo
Randow fez uma pesquisa e descobriu que a
Universidade de Harvard pesquisou a vida de
Augusto Ruschi para descobrir a última das nove
inteligências múltiplas. São elas: lógico-matemática,
lingüística, sinestésica, musical, espacial, pictórica,
interpessoal, intrapessoal e naturalista.

A última, a naturalista, foi possível sua
descoberta analisando a vida e a obra de Augusto
Ruschi, percebendo suas ações e reações sobre a
natureza. Parabenizamos, portanto, o Paulo Randow
pela pesquisa e registramos nossa homenagem a
Augusto Ruschi.

A pedido do Prefeito Gilson Amaro, demos
entrada ao projeto denominando o Palácio da Fonte
Grande de Palácio Augusto Ruschi. Ela foi aprovado
em Plenário e agora esperamos que o governador
sancione a lei.

Agradeço à APROAST e ao Sindicato dos
Agricultores de Santa Teresa que vieram nos
prestigiar. Agradeço a presença do Ricardo, da
família Lambert, autor da réplica da primeira casa de
Santa Teresa que acabamos de ver no vídeo que
passamos; do ex-Vereador Rogério Vasconcelos, de
seu pai, Sr.Rangel, e de sua esposa Lolô.

Esclareço a todos que esta sessão solene não
pode ser rápida, pois é uma sessão com muita
informação. Estamos falando de um município e sua
cultura, e como falar isso em trinta minutos? Estamos

falando de cento e trinta anos de cultura, de
colonização, e tudo ficará registrado nos Anais desta
Casa, pois os taquígrafos estão fazendo o
apanhamento. Esta sessão, portanto, não pode ser
rápida.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Neste momento
teríamos a apresentação do Grupo de Dança do
Círcolo Trentino, mas ele se apresentará mais tarde,
no Salão Nobre.

Ouviremos, neste momento, o Coral do
Círcolo Trentino de Santa Teresa, regido pelo
Maestro Armando Lóss.

(O Coral se apresenta)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Agradecemos a presença do Toninho
Casé, que está aqui conosco, muito obrigada.
Agradecemos a todo o Círcolo Trentino que veio de
Santa Teresa para dar esse abraço, esse beijo no povo
do Espírito Santo, através da nossa TV Assembléia.

E terminando a nossa solenidade , cuja
proponente fomos nós, homenagearemos cento e
setenta famílias da colonização italiana de Santa
Teresa. Não será possível fazermos neste plenário,
porque nem todos vieram. Mas vamos fazer a entrega
dos diplomas no Salão Nobre, onde teremos a nossa
confraternização.

E para falar em nome dos homenageados,
concedo a palavra ao Presidente do Círcolo
Trentinho, Sr. Antônio Ângelo Zurlo.

O SR. ANTÔNIO ÂNGELO ZURLO –
(Sem revisão do orador) - Boa- noite a todos.
Cumprimentamos a Srª. Deputada Luzia Toledo,
estendemos os cumprimentos a todos os componentes
da Mesa; também aos vereadores de Santa Teresa; o
Prefeito de São Roque, Ethevaldo Franscisco Roldi; o
vereador que representa a Câmara daquele município;
a todas as demais autoridades presentes; aos
companheiros da Diretoria do Circolo Trentino Di
Santa Teresa; ao Grupo de Danças Folclóricas; ao
Grupo de Canções Italianas e aos membros da Banda
Musical. Cumprimento todos os amigos presentes.

Agradecemos penhoradamente e muito
sensibilizado a ilustre Srª. Deputada Luzia Toledo,
que preside esta solenidade. Poderíamos dizer para
todos os presentes que uma solenidade, um
acontecimento desses é de fundamental importância
quando nos leva a um olhar ao passado, para que
refletindo sobre os fatos melhor nos posicionemos e
nos preparemos para o momento presente, em busca
de um futuro melhor para aqueles que virão.

Nossos antepassados honraram esse torrão do
Espírito Santo, que é Santa Teresa. Devemos sentir
orgulho desse passado. Eles eram pessoas simples,
mas eram pessoas que tinham fé no futuro, pessoas
que trabalharam, lutaram e fizeram para a construção
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das suas vidas um tripé baseado no trabalho, na
família e na religião.

Neste momento em que me concedem a
honra de falar em nome dos homenageados, de todos
esses que acabaram de receber das mãos da Srª.
Deputada Luzia Toledo uma homenagem e também
em nome daquelas cento e setenta famílias, conforme
S.Ex.ª. anunciou, que serão homenageadas no espaço
ao lado. Em nome de todos esses, agradecemos
profundamente a ilustre deputada e a todos os
membros deste Legislativo.

Destacamos que o Circolo Trentino Di Santa
Teresa, com suas obrigações e atribuições
estatutárias, conta com a Banda de Música, que
acabou de se apresentar, conta com o Coral de
Contos Folclóricos Adulto, com o Coral de Contos
Folclóricos Infantil, um Grupo de Danças.
Ministramos também um curso de italiano em Santa
Teresa e com muita procura estamos também
orientando, encaminhando e preparando a
documentação para aqueles que querem obter a
cidadania italiana. Para isto contamos com o apoio do
vice-Cônsul, Sr. Franco Gagiatto.

Não poderíamos omitir que todo esse
trabalho que voluntariamente desenvolvemos conta
com o apoio irrestrito do Prefeito Municipal de Santa
Teresa, Sr. Gilson Amaro, este homem incansável,
que só tem o pensamento voltado para o trabalho,
para o desenvolvimento e que de fato alavanca a
cultura no Município de Santa Teresa. Nós, que
trabalhamos pelo Círculo Trentino, sentimo-nos
honrados e até perplexos diante de tanta dedicação,
de tanta insistência em busca de aprimoramento da
nossa cultura. Aprimoramento, porque cultura é tudo
o que o homem faz, ou seja, tudo o que o homem faz
é cultura. Porém, essa cultura tem que partir em
busca do aprimoramento.

Gostaríamos de registrar que no dia 5 de
outubro tivemos a visita, em Santa Teresa, de um
grupo de canções italianas, o Coral Martinela, de
Folgaria, lá do Trentino. E quando eles chegaram a
Santa Teresa e ouviram algumas pessoas falando o
dialeto antigo dos nossos avós, ficaram
impressionados. Porque conversar em italiano é fácil,
porque existem livros, gramáticas. Mas o dialeto não,
ele não está escrito, é uma língua falada.

Vamos fazer apenas duas colocações no
nosso dialeto que ainda se fala em Santa Teresa:

(O Sr. Antônio Zurlo faz duas
colocações no dialeto italiano
antigo)

Quando eles ouviram o dialeto, ficaram
encantados. Como é isto? Isto conservamos dos
nossos antepassados. Por isto, meus amigos, queria
dar a demonstração apenas de que vale à pena nos
dedicarmos, rememorarmos o passado e olharmos
para a história em busca de melhores dias para nós

todos. Muito obrigado, Sra. Deputada Luzia Toledo;
muito obrigado a todos! (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Agradecemos ao Sr.
Antônio Zurto, Presidente do Círculo Trentino de
Santa Teresa.

Neste momento, concedo a palavra à Sra.
Deputada Luzia Toledo, proponente desta Sessão
Solene, para as considerações finais.

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Convidamos a todos para a
confraternização e entrega dos cento e setenta
diplomas às famílias teresenses que fazem a História
de Santa Teresa.

Pedimos ao Presidente da Câmara Municipal,
Sr. Evanildo José Sancio, que realize uma Sessão
Solene na Câmara de Santa Teresa para que
possamos entregar no dia da festa, ou a data que
melhor entenderem, os diplomas às famílias
teresenses que não puderem vir a esta Casa de Leis.
Porque tem a história toda de Santa Teresa e os
senhores verão no salão anexo com que carinho foi
feito o diploma de todas essas cento e setenta
famílias teresenses.

Agradecemos a todos que vieram participar
deste momento cultural do povo capixaba,
apresentado neste plenário pelo povo teresense.
Muito obrigada aos técnicos da Assembléia que estão
presentes, aos funcionários do nosso gabinete e a
todos que contribuíram para que este evento
acontecesse. Um abraço carinhoso para todos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente Sessão. Antes, porém, convoco os Srs.
Deputados para a próxima, que será ordinária, no dia
25 de outubro de 2005.

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Votação, adiada, com discussão encerrada,

em regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar nº 21/2005. Discussão única, em
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar
nº 19/2005. Votação adiada, com discussão
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005. Votação adiada, com
Discussão Prévia encerrada, do Projeto de Lei nº
133/2005. Discussão especial, em 3ª sessão, do
Projeto de Lei Complementar nº 16/2005 e do Projeto
de Lei nº 248/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e
quarenta e oito minutos.
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA

* MENSAGEM Nº 219/2005

Senhor Presidente:

Submeto à apreciação dessa Assembléia
Legislativa o projeto de lei que versa sobre a criação
do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural –
CEPAC, órgão colegiado consultivo, deliberativo e
normativo, que passará a integrar a estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado da
Cultura – SECULT.

Os motivos que me levam a formular a
criação do CEPAC dizem respeito à necessidade de
se contar com um Conselho com atuações
específicas, voltado exclusivamente para  a defesa,
preservação e promoção do patrimônio cultural do
Estado, através de inventários, registros, vigilância,
tombamento e outras formas possíveis de
acautelamento.

Enfatizo que a proposta de criação do
CEPAC, materializada no projeto de lei em
evidência, é fruto de uma série de reuniões com a
sociedade civil organizada, líderes e formadores de
opinião dos  Municípios Capixabas, profissionais do
ramo e agentes públicos, que  contribuíram para a
concepção e formatação final do projeto.

Portanto, a criação do CEPAC é uma
reivindicação democrática da sociedade e instituições
pertinentes à área do patrimônio cultural, em prol dos
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade capixaba,
nos quais se incluem: as formas de expressão; os
modos de criar, fazer e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artísticas e culturais; os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

Diante do exposto, solicito de Vossa
Excelência, o empenho na aprovação do projeto de
lei que ora submeto ao exame dessa Casa.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
26/2005

Cria o Conselho Estadual de
Patrimônio Cultural – CEPAC e dá
outras providências.

Art. 1º Fica criado o Conselho Estadual de
Patrimônio Cultural - CEPAC, órgão colegiado
consultivo, deliberativo e normativo, de direção
superior, que passa a integrar a estrutura
organizacional básica da Secretaria de Estado da
Cultura – SECULT.

Parágrafo único. À referida Secretaria
compete viabilizar os meios e os recursos técnicos,
humanos, financeiros, materiais e logísticos
necessários ao funcionamento do CEPAC.

Art. 2º A Estrutura funcional do CEPAC é a
constante no anexo I, que integra esta lei
complementar.

Art. 3º As competências, finalidades e áreas
de atuação do CEPAC, são as seguintes:

I – planejar e formular, em parceria com a
Secretaria de Estado da Cultura, as políticas públicas
para a área do patrimônio cultural, que abrange os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:

a) as formas de expressão;
b) os modos de criar, fazer e viver;
c) as criações científicas, artísticas e
tecnológicas;
d) as obras, objetos, documentos, edificações
e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
e) os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

II – acompanhar a execução das políticas
públicas para as áreas referidas no inciso I;

III – apreciar, emitir pareceres ou
manifestar–se, por intermédio das suas câmaras ou
plenário, sobre matérias de natureza ou que versem
sobre o patrimônio cultural, nos processos
submetidos a sua análise;

IV – cadastrar e reconhecer as instituições
culturais sem fins lucrativos, ou de utilidade pública,
das áreas do patrimônio cultural, para fins de
recebimento de auxílios, subvenções sociais,
doações, patrocínios e investimentos, com recursos
do Tesouro Estadual ou de fundo de cultura;
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V – baixar atos, resoluções e deliberações;
expedir notificações e embargos, pertinentes a sua
área de atuação, competências e finalidades;

VI – fiscalizar, promover a defesa e proteger
o patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo,
por intermédio de ações que objetivem a vigilância
permanente, a preservação, o registro, o inventário, a
tutela e o tombamento de bens materiais e imateriais,
nos termos da Lei;

VII – apreciar e aprovar, previamente,
projetos de restauração, conservação, manutenção ou
relativos a quaisquer interferências físicas em bens
tombados;

VIII – solicitar ou requerer dos órgãos
públicos competentes, instituições ou empresas do
setor privado e pessoas físicas, informações, ações ou
providências necessárias à defesa, preservação,
conservação e manutenção dos bens tombados;

IX – submeter ao Governador do Estado, por
intermédio do Secretário de Estado da Cultura, para
homologação, resoluções de tombamentos de bens,
nos termos do Artº 183, da Constituição Estadual;

X – submeter ao Secretário de Estado da
Cultura, para homologação, os atos necessários;

XI – manter o intercâmbio com os demais
Conselhos de Patrimônio Cultural existentes no
Estado, no País e no Exterior ;

XII – solicitar ou requerer aos órgãos
públicos, apoio técnico ou logístico para a
consecução dos seus objetivos;

XIII – articular–se ou formar parcerias com
órgãos federais, estaduais, municipais e, com a
iniciativa privada, objetivando assegurar os interesses
e a defesa do patrimônio cultural espírito–santense;

XIV – participar, por intermédio dos seus
representantes, de seminários, conferências, reuniões,
eventos e outros, de interesse do patrimônio cultural
espírito–santense;

XV – incentivar a criação de Conselhos
municipais de patrimônio cultural, no âmbito do
Estado do Espírito Santo;

XVI – Solicitar à Secretaria de Estado da
Cultura a realização das despesas necessárias ao seu
funcionamento e custeio;

XVII – prestar informações ao público, por
intermédio da Secretaria Executiva, sobre matérias
pertinentes a sua área de atuação;

XVIII – promover os atos e ações necessárias
ao processo sucessório (eleições) dos seus membros;

XIX – outras competências e finalidades
pertinentes a sua área de atuação.

Art. 4º. O CEPAC compõe-se de:

I –  Plenário
II –  Presidência
III –  Secretaria Executiva
IV –  Câmaras

Art. 5º O Secretário de Estado da Cultura é o
Presidente de Honra do CEPAC, competindo–lhe:

I – dar posse aos conselheiros e membros
eleitos;

II – promover e conduzir o processo eleitoral
de escolha dos conselheiros;

III – presidir as reuniões do Conselho;
IV – homologar os atos e resoluções

necessárias;
V – indicar para nomeação do Governador do

Estado, o Secretário Executivo do Conselho;
VI – convocar reuniões extraordinárias,

quando necessárias;
VII – outras competências e atribuições

pertinentes.

Art. 6º O CEPAC elegerá um Conselheiro -
Presidente entre os conselheiros titulares, na forma
estabelecida no seu Regulamento.

Art. 7º Ao Conselheiro - Presidente compete:

I – presidir as reuniões do Conselho nas
faltas, ausências ou impedimentos do Presidente de
Honra;

II – praticar os atos e ações administrativas
necessárias ao funcionamento do Conselho, com o
apoio da Secretaria Executiva;

III – representar o Conselho em reuniões,
cerimônias e outros eventos;

IV – convocar reuniões extraordinárias,
quando necessárias;

V – submeter, ao Secretário de Estado da
Cultura, os atos, deliberações e resoluções que
necessitem de homologação em estância superior;

VI – outras competências ou atribuições
pertinentes.

Art. 8º À Secretaria Executiva compete:

I – prestar todo o apoio técnico e
administrativo necessário ao funcionamento do
Conselho, providenciando os meios, recursos
humanos, materiais e logísticos disponíveis;

II – assessorar a Presidência;
III – manter organizado  e administrar os

arquivos e documentos do Conselho;
IV – prestar informações ao público;
V – providenciar a digitalização de

documentos;
VI – receber, controlar e expedir as

correspondências de interesse do Conselho;
VII – preparar as matérias  de interesse do

Conselho para publicação;
VIII – Organizar e controlar a pauta de

reuniões do plenário e da presidência;
IX – secretariar a Presidência e as reuniões

do plenário;
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X – outras competências e atribuições
pertinentes.

Art. 9º Fica criado 01 (um) cargo de
Secretário Executivo, de provimento em comissão,
Ref. QC – 01, conforme dispõe o anexo II que integra
esta lei complementar.

Parágrafo único. Os recursos humanos e/ou
profissionais necessários ao apoio administrativo à
Secretaria Executiva do CEPAC, serão
disponibilizados pela Secretaria de Estado da Cultura
ou pelo Conselho Estadual de Cultura – CEC.

Art. 10. As competências e atribuições
básicas do cargo de provimento em comissão de
Secretário Executivo, serão definidas no
Regulamento desta lei.

Art. 11. As Câmaras que compõem o
CEPAC são as seguintes:

I – Câmara de Patrimônio de Bens Móveis
e Acervos;

II – Câmara de Patrimônio Arquitetônico e
Paisagístico;

III – Câmara de Patrimônio Ecológico e
Natural;

IV – Câmara de Patrimônio Arqueológico,
Paleontológico e Científico.

Parágrafo único. As áreas e/ou modalidades
abrangidas pelas referidas Câmaras, serão definidas
em Regulamento próprio.

Art. 12. As Câmaras serão representadas,
cada uma, por 03 (três) conselheiros, sendo 01 (um)
deles o titular e representante da câmara no plenário.

Parágrafo único. Os conselheiros titulares
das Câmaras serão nomeados pelo Governador do
Estado, escolhidos em listas tríplices resultantes do
processo eleitoral para a composição do Conselho.

Art. 13. A eleição para a escolha dos
conselheiros que comporão as Câmaras e regiões,
será promovida pelo Presidente de Honra do CEPAC,
com o apoio da Secretaria Executiva, na forma
prevista no Regulamento.

Art. 14. O Plenário CEPAC será composto
na forma seguinte :

I –  pelo Presidente de Honra;
II – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio de Bens Móveis e Acervos;
III – pelo conselheiro titular da Câmara de

Patrimônio Arquitetônico e Paisagístico;

IV – pelo conselheiro titular da Câmara de
Patrimônio Ecológico e Natural;

V – pelo conselheiro titular da Câmara de
Patrimônio Arqueológico, Paleontológico e
Científico.

VI – pelo conselheiro titular representante do
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo;

VII – pelo conselheiro titular representante
da Procuradoria Geral do Estado;

VIII – pelo conselheiro titular representante
do Instituto de Arquitetos;

IX – pelo conselheiro titular representante
do IPHAN;

X – pelo conselheiro titular representante da
Coordenação de Memória e Patrimônio da Secretaria
de Estado da Cultura;

XI – pelo conselheiro titular representante da
Região Metropolitana;

XII – pelo conselheiro titular representante
da Região Norte;

XIII – pelo conselheiro titular representante
da Região Noroeste;

XIV – pelo conselheiro titular representante
da Região Sul;

XV – pelo conselheiro titular representante
da Região Serrana.

§ 1º O Presidente do CEPAC somente poderá
proferir voto nas reuniões, matérias ou decisões
submetidas ao plenário, na hipótese de desempate na
votação dos demais conselheiros.

§ 2º As regiões administrativas são formadas
pelos seguintes municípios:

I – Região Metropolitana da Grande Vitória
(Região Administrativa 1): Vitória, Vila Velha,
Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão;

II – Região Norte  (Regiões Administrativas
2 e 6): Aracruz, Linhares, Sooretama, Rio Bananal,
João Neiva, Ibiraçu, Jaguaré, São Mateus, Conceição
da Barra e Pedro Canário;

III – Região Noroeste (Regiões
Administrativas 7, 8, 9 e 10): Colatina, Marilândia,
Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Pancas, Alto
Rio Novo, São Domingos do Norte, Vila Valério,
São Gabriel da Palha, Águia Branca, Nova Venécia,
Boa Esperaça, Pinheiros, Montanha, Mucurici, Ponto
Belo, Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão,
Barra de São Francisco e Mantenópolis;

IV – Região Sul (Regiões Administrativas 3,
11 e 12): Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma,
Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul, Vargem
Alta, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo
Monteiro, Muqui, Atílio Vivacqua, São José do
Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do
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Sul, Presidente Kennedy, Alegre, Guaçuí, Dores do
Rio Preto, Divino São Lourenço, Ibitirama, Muniz
Freire, Iúna, Irupí, Ibatiba;

V – Região Serrana (Regiões Administrativas
4 e 5): Conceição do Castelo, Venda Nova do
Imigrante, Marechal Floriano, Domingos Martins,
Afonso Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra, Santa
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São
Roque do Canãa, Itaguaçu, Itarana.

§ 3º Cada região será representada no
CEPAC por 03 (três) Conselheiros, sendo 01 (um)
deles o titular no plenário, escolhidos pelos
Conselhos Municipais de Cultura, ou, pelas entidades
relacionadas ou pertinentes à área de Patrimônio
Cultural, sem fins lucrativos, sediadas nos municípios
abrangidos pela região, há mais de 03 (três) anos, que
estejam em pleno funcionamento e em situação
jurídica e fiscal regulares, de acordo com o
estabelecido no Regulamento desta lei complementar.

§ 4º Os conselheiros – titulares das regiões
serão nomeados pelo Governador do Estado,
escolhidos em listas tríplices resultantes do processo
eleitoral para a composição do Conselho.

Art. 15. O mandato dos conselheiros do
CEPAC é de 02 (dois) anos, a contar da data da
publicação do Diário Oficial do Estado do termo de
Posse, permitida a reeleição para os mandatos
seguintes.

§ 1º Em caso de vacância, a designação do
conselheiro substituto será para completar o prazo de
mandato do conselheiro substituído;

§ 2º Na hipótese da vacância prevista no § 1°
deste artigo, ou, nas faltas ausências ou
impedimentos do conselheiro titular, será este
substituído pelo conselheiro imediato, na ordem de
escolha determinada na lista tríplice, pelo
Governador do Estado.

Art. 16. O plenário do CEPAC reunir–se–á,
em caráter ordinário, 01 (uma) vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente, por iniciativa própria, ou por
requerimento de, no mínimo, 02 (dois) terços dos
seus membros.

§ 1º As reuniões serão realizadas na sede do
Conselho Estadual de Patrimônio Cultural ou, fora
desta, por razões de interesse público ou de
conveniência técnica ou administrativa.

§ 2º O plenário do CEPAC reunir–se–á com
a presença mínima da metade e mais um dos seus

membros, sendo que, as deliberações ou decisões
serão tomadas se obtido o resultado na votação das
matérias, de 2/3 (dois terços) dos presentes.

§ 3º Dependem do voto mínimo de 2/3 (dois
terços) do plenário, as matérias referentes aos
seguintes assuntos:

I – alteração do Regulamento do Conselho;
II – revisão de pareceres, resoluções ou

deliberações do plenário;
III – outros assuntos ou matérias

consideradas relevantes.

Art. 17. São atribuições dos conselheiros que
compõem as câmaras do CEPAC ou representam as
regiões:

I – elaborar estudos técnicos e pareceres
pertinentes à respectiva área de atuação;

II – despachar ou manifestar–se em processos
submetidos à apreciação da respectiva câmara ou
representante da região;

III – promover vistorias ou diligências, a
pedido da presidência ou por determinação do
plenário;

IV – solicitar, por intermédio da presidência,
informações necessárias à instrução de processos, a
autoridades, dirigentes, profissionais, entidades
públicas ou privadas;

V – reunir–se, sempre que necessário, com
técnicos ou profissionais, objetivando melhor
embasamento ou conhecimento profundo de matérias
submetidas à análise da câmara ou do representante
da região;

VI – outras competências ou atribuições
pertinentes.

Art. 18. São espécies de atos administrativos
do CEPAC:

I – regimentos;
II – resoluções;
III – deliberações;
IV – pareceres;
V – indicações;
VI – notificações;
VII – interdições;
VIII – embargos;
IX – multas administrativas;
X – certidões;
XI – atestados;
XII – ofícios;
XIII – despachos
XIV – outros atos pertinentes à área de

atuação do CEPAC.

Art. 19. O plenário do CEPAC poderá, por
decisão da metade e mais um dos seus membros,
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formar comissões permanentes ou provisórias, para
desenvolver estudos, projetos ou acompanhar a
execução das políticas públicas para a área do
Patrimônio Cultural.

Art. 20. É considerado de relevante interesse
público a função de conselheiro do CEPAC.

Art. 21. O Presidente de Honra do CEPAC
convocará, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a data de publicação do Regulamento desta lei
complementar, as eleições para a composição do
Conselho.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a
regulamentar a presente lei complementar no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos orçamentários adicionais necessários
ao cumprimento desta lei complementar.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Anexo II - cargo de provimento em comissão criado
a que se refere o art. 9°

Nomenclatura Ref. Quantitativo Remuneração (R$)

Secretário Executivo QC – 01 01 1.173,18

TOTAL 01 1.173,18

* Reproduzido por ter sido publicado com
incorreção.

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO Nº 2.258

Altera a redação do inciso III e
acrescenta o inciso X ao artigo 39;
altera o artigo 44 e acrescenta o
artigo 44-C, todos da Resolução nº
1.600, de 11.12.1991, Regimento
Interno.

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando das atribuições que lhe são
conferidas  pelo artigo 17, inciso XXVI do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução  nº
l.600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a
seguinte Resolução:

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso III
do artigo 39 da Resolução nº 1.600, de 11.12.1991,
Regimento Interno e acrescenta ao mesmo artigo o
inciso X, com as redações a seguir:

“Art. 39. (...)

(...)

III - de Educação;

(...)

X - de Cultura.” (NR)

Art. 2º O artigo 44 da Resolução nº 1.600/91,
Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 44. À Comissão de Educação compete
opinar sobre:

I - educação e instrução;

II - problemas da infância, da adolescência,
do idoso e do deficiente físico relacionados
com sua área de atuação;

III - aplicação dos recursos públicos
destinados às escolas públicas, comunitárias,
confessionais ou filantrópicas;

IV - assuntos relacionados com a interação
de entidades ligadas à educação;

V - cumprimento do Estado com relação à
garantia de atendimento ao educando no
ensino básico, através de programas
suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e de assistência;

VI - programas de integração educacional
com as unidades da Federação e com outros
países.”(NR)

Art. 3º Fica incluído o artigo 44-C na
Resolução nº 1.600/91,  Regimento Interno, com a
seguinte redação:

“Art. 44-C. À Comissão de Cultura compete
opinar sobre:

I - preservação, promoção e desenvolvimento
cultural, histórico e artístico;

II - programas de integração cultural com os
Municípios, com as demais unidades da
Federação e com outros países;

III - assuntos relacionados à interação com
instituições públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras;

IV - política estadual de cultura, de
preservação da memória histórica e de
patrimônio  artístico e ambiental;

V - política e sistemas estaduais de
bibliotecas e arquivos públicos.

Parágrafo único. À Comissão de Cultura
compete ainda:

I - estabelecer mecanismos de cooperação
com instituições públicas e privadas, visando
à promoção, à preservação e ao
desenvolvimento do patrimônio e das
manifestações históricas, artísticas e
culturais;

II - a política de proteção do patrimônio
cultural, assim entendido os bens de natureza
material e imaterial que contenham
referências à identidade, à ação e à memória
dos diferentes grupos étnicos que constituem
a sociedade espírito-santense;
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III - acompanhar o cumprimento da aplicação
dos recursos orçamentários, dos repasses de
recursos federais e dos contratos e convênios
relacionados ao seu campo temático;

IV - articular os esforços para a promoção de
arranjos institucionais e de mecanismos de
regulação econômica adequados ao pleno
desenvolvimento das atividades culturais,
históricas e artísticas;

V - garantir o livre acesso às fontes culturais;

VI - propor ações e políticas voltadas para a
preservação e o desenvolvimento das
manifestações e do patrimônio histórico,
artístico e cultural;

VII - propor e executar eventos e pesquisas
que contribuam para o desenvolvimento, para
a produção e para a difusão cultural, em
conjunto com outras Comissões
Permanentes, Temporárias e Frentes
Parlamentares, bem como os órgãos
integrantes da estrutura administrativa da
Assembléia Legislativa e instituições
públicas e privadas, nacionais e
internacionais.”

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DA MESA

* ATO Nº 1546

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

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

NOME Matrícula CARGO % VIGÊNCIA

Dalva Cipreste 016590-5

Assistente de
Apoio
Legislativo –
EASAL

45 28/09/2005

João Batista Alves 016594-8

Assistente de
Apoio
Legislativo –
EASAL

45 24/09/2005

João Manoel
Dutra

029907-3
Adjunto
Legislativo –
ADSG

25 08/09/2005

Mônica Médice
Paes

201642-7

Taquígrafo
Parlamentar
Apanhador –
ETPA

10 20/09/2005

Robecy Ximenes
Júnior

201950-7

Assistente
Legislativo –
ALSL

10 12/09/2005

Sandra Maria
Wernersbach Cola

016586-7

Taquígrafo
Parlamentar
Revisor –
ETPR

45 18/09/2005

Tânia Carneiro
Maia

200878-5
Assistente
Legislativo –
ALREV

10 25/12/2003

Valéria Cypreste 200727-4

Assistente de
Apoio
Legislativo –
EASAL

10 08/09/2005

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
10 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

* Reproduzido por haver sido publicado com
incorreção.

ATO Nº 1612

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

DECLARAR, ponto facultativo na
Secretaria da Assembléia Legislativa, no dia
28.10.2005, em comemoração ao dia do Servidor
Público.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.
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CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1613

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1.563,
de 19.10.2005, publicado em 19.10.2005, que
nomeou ARLINDO CELSO AGOSTINHO, para
exercer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado José Tasso.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1614

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, ELIANA MARA DE ALMEIDA
MARTINS, do cargo em comissão de Auxiliar de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Edson Vargas, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº 055905-
0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1615

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 MARIA BATISTA DA
SILVA, do cargo em comissão de Auxiliar de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
AXGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Edson Vargas, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº 055913-
0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1616

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, JULIANA CONDE, do cargo em
comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da
Assembléia Legislativa, do gabinete da Deputada
Janete de Sá, por solicitação da própria Deputada, a
partir de 20/10/2005, contida no processo nº 055926-
0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1617

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, LETICIA APOLINÁRIO RODY,
do cargo em comissão de Agente de Gabinete de
Representação Parlamentar, código AGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 055994-0

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1618

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, MANOEL MESSIAS DONATO
BEZERRA, do cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 056015-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1619

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, WAGNER GASPARINI

GUIMARAES, do cargo em comissão de Assistente
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Euclério Sampio, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 056015-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1620

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, WELLINGTON MORAES BOA
MORTE, do cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Euclério Sampio, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 056015-0

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1621

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, MARIA JOSÉ MAGEVSKI
CAMATA, do cargo em comissão de Técnico Júnior
de Gabinete de Representação Parlamentar, código
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TJGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, do
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 056015-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1622

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, ZILA MARIA ESPINDOLA DE
ALCANTARA, do cargo em comissão de
Coordenador Geral de Gabinete de Representação
Parlamentar, código CGGRP, da Secretaria da
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado
Euclério Sampaio, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 056015-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1623

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, LEIDIÇARA ZOPPI, do cargo em
comissão de Agente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código AGRP, da Secretaria da
Assembléia Legislativa, do gabinete do Deputado
Paulo Foletto, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 055986-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1624

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, ELZA MENDES FERREIRA DE
ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de
Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar,
código AXGRP, da Secretaria da Assembléia
Legislativa, no gabinete do Deputado Edson Vargas,
por solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 055905-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1625

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, CRISTIANE JESUS ROCHA, para exercer o
cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de
Representação Parlamentar, código AXGRP, da
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do
Deputado Edson Vargas, por solicitação do próprio
Deputado, contida no processo nº 055913-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.
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CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1626

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, RITA DE CASSIA SIQUEIRA ROMANI,
para exercer o cargo em comissão de Agente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
AGRP, da Secretaria da Assembléia Legislativa, no
gabinete do Deputado José Esmeraldo, por
solicitação do próprio Deputado, contida no processo
nº 055995-0.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1627

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, EDMUNDO DUARTE DA
PAIXÃO, do cargo em comissão de Assistente
Legislativo, código ALREC, da Secretaria da
Assembléia Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1628

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, JÉFERSON JOSÉ FRAGA, para exercer o
cargo em comissão de Assistente Legislativo, código
ALREC, da Secretaria da Assembléia Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1629

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, KÁTIA RIBEIRO CORRENTE LOBO
TEIXEIRA, para exercer o cargo em comissão de
Assistente Legislativo, código ALREV, da Secretaria
da Assembléia Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
25 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATO Nº 1630

Reajusta o valor do auxílio-
alimentação pago aos servidores da
Assembléia Legislativa e dá outras
providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
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SANTO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, resolve:

Art. 1º Fixar em R$ 483,60 (quatrocentos e
oitenta e três reais e sessenta centavos) o valor do
auxílio-alimentação pago mensalmente aos
servidores ativos da Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Determinar abertura de processo
licitatório visando a concessão do benefício na forma
definida na legislação do Programa de Alimentação
do trabalhador-PAT.

Art. 3º Este Ato entra em vigor a partir de 01
de novembro de 2005.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
26 de outubro de 2005.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário

ATOS DO DIRETOR GERAL

RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

1. CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

2. CONTRATADO: ADELSON FERREIRA
DA PENHA

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO
EDUCACIONAL – 3º
GRAU

4. VIGÊNCIA: 24.10.2005 A 23.10.2006

5. VALOR MENSAL DO
CONTRATO:

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

6. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39.00

Secretaria da Assembléia Legislativa, em
24 de outubro de 2005.

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR
Diretor Geral da Secretaria

RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Fica rescindido, a partir de 24.10.2005, de
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do
contrato de Complementação Educacional, firmado
entre a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo e a estagiária de 3º grau MARLENE
ROZARIO AMELIO.

Secretaria da Assembléia Legislativa, em
24 de outubro de 2005.

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR
Diretor Geral da Secretaria

COMUNICADO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº0039/2005
Processo Nºs: 054966 e 055267-0

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna público que fará realizar Licitação, sob a
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a
Aquisição de Vidros com respectivas ferragens e
instalação, listados no Anexo I do Edital.

O Edital está disponível no site:

www.al.es.gov.br link es-compras.

Recebimento das Propostas até: 16/11/2005 às
08:45h.

Abertura das Propostas: 16/11/2005 às 08:45h.

Início da Sessão de Disputa: 16/11/2005 às 09:00h.

Pregão Eletrônico Nº0040/2005
Processo Nº: 054651-0

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna público que fará realizar Licitação, sob a
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a
Aquisição de Materiais Permanentes -
Microcomputador, Notebook e Data Show,
listados no Anexo I do Edital.
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O Edital está disponível no site:

www.al.es.gov.br link es-compras.

Recebimento das Propostas até: 16/11/2005 às
13:30h.

Abertura das Propostas: 16/11/2005 às 13:30h.

Início da Sessão de Disputa: 16/11/2005 às 13:45h.

Maiores informações através do E-mail:
pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel.: 27 3382-3754 ou
Fax.: 27 3382-3747/3382-3874

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico
Nº 0031/2005

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 0031/2005-
Processo nº 052422-0 e outros, referente a Aquisição
de Materiais de Consumo, que teve como resultado:

Lote 01 – PROAD S/A no valor de R$ 86.000,00
(Oitenta e seis mil reais);

Lote 02 - INFORPAPER PAPELARIA E
INFORMÁTICA LTDA-ME no valor de R$
5.790,00 (Cinco mil, setecentos e noventa reais);

Lote 03 – INFORPAPER PAPELARIA E
INFORMÁTICA LTDA-ME no valor de R$
1.359,50 (Hum mil, trezentos e cinqüenta e nove
reais e cinqüenta centavos).

Pregão Eletrônico
Nº 0037/2005

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 0037/2005-
Processo nº 053868-0, referente a Aquisição de
Material Permanente – 03 Veículos – Tipo Passeio,
que teve como resultado:

Lote Único – FIAT AUTOMÓVEIS S/A no valor
de R$ 112.500,00 (Cento e doze mil e quinhentos
reais)

Vitória/ES, 25 de outubro de 2005

Virginia Helena Zanchetta e Gava
Pregoeira – ALES

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei n º
8.666/93, torna público que a SUBDIREÇÃO
GERAL, com base no parecer da Procuradoria
constante do Processo n º 055.839-0, ratificou a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para
contratação de profissional para desenvolver o
módulo “História Social do Trabalho” do curso
Economia Solidária e Cooperativismo, com base no
Artigo 25 Inciso II da citada Lei.

CONTRATADO: REINALDO ANTONIO
CARCANHOLO.

Nota de Empenho nº 2005NE02447, no valor de R$
648,00 (Seiscentos e quarenta e oito reais).

Vitória, 25 de outubro de 2005.

Wilson da Silva Athaydes Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em
atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei n º
8.666/93, torna público que a SUBDIREÇÃO
GERAL, com base no parecer da Procuradoria
constante do Processo n º 055.840-0, ratificou a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para
contratação de profissional para desenvolver o
módulo “Auto-Gestão” do Curso Economia Solidária
e Cooperativismo, com base no Artigo 25 Inciso II da
citada Lei.

CONTRATADO: CARLOS ANTONIO LOPES
TEIXEIRA.

Nota de Empenho nº 2005NE02463, no valor de R$
928,00 (Novecentos e vinte e oito reais).

Vitória, 25 de outubro de 2005.

Wilson da Silva Athaydes Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 
 

II 
 

Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
Nossos bosques têm mais vida, 
 

Nossa vida no teu seio mais amores. 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada, 
Brasil 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Povoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 

Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 
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