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ATA DAS SESSÕES 
 
CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 
2006. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Convido o Sr. Deputado Gilson Gomes a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
    (O Sr. Deputado 
Gilson Gomes lê Salmo 19:1)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Convido o Sr. 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da sessão anterior. 
    (O Sr. 2º Secretário 
procede à leitura da ata) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Aprovada a ata como lida.(Pausa) 
 
 O SR. GILSON GOMES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Exª verificação de quorum 
para efeito de manutenção da sessão. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Defiro o requerimento de V. Exª. 
 Convido o Sr. 1.º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de verificação 
de quorum. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à chamada 
a que respondem os Srs. Deputados Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Gilson Gomes, Jurandy Loureiro, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Reginaldo Almeida e Sérgio 
Borges. (10) 
 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
dez Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Há quorum para manutenção da sessão. 
 Convido o Sr. 1.º Secretário a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício nº 93/2006, do Deputado Euclério 
Sampaio, indicando o Sr. Antônio Fialho Garcia 
Júnior, Presidente da Associação dos Investigadores da 

Polícia Civil deste Estado, para fazer uso da Tribuna 
Popular na sessão ordinária do dia 06 de novembro do 
ano em curso.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Ofícios s/ns./2006, do Deputado César 
Colnago, justificando sua ausência às sessões 
ordinárias do dia 03 de outubro. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Oficio n.º 309/06, da Deputada Luzia Toledo, 
justificando sua ausência à sessão ordinária do dia 26 
de setembro do corrente ano.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Ofício nº 352/2006, do Deputado Sérgio 
Borges, justificando sua ausência à sessão ordinária do 
dia 02 de outubro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Ofícios nºs 134 e 88/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Euclério Sampaio, justificando 
suas ausências à sessão ordinária do dia 03 de outubro.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Ofício nº 044/2006, do Deputado Robson 
Vaillant, justificando sua ausência à sessão ordinária 
do dia 03 de outubro.  
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
MENSAGEM nº 160/2006 
 
 
Vitória, 29 de setembro de 2006  
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo projeto de lei que trata da Proposta 
Orçamentária para o exercício financeiro de 2007, 
elaborada em cumprimento ao artigo 150 da 
Constituição Estadual, observando as orientações 
definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
Nº 8.376, de 28 de julho de 2006, e ainda os programas 
e ações contidos na Lei N° 7.700, de 23 de dezembro 
de 2003, e suas alterações, que estabelece o Plano 
Plurianual 2004-2007. 

 
A estimativa da receita para o próximo 

exercício financeiro, realizada em conjunto pelas 
Secretarias de Estado de Economia e Planejamento e 
Secretaria de Estado da Fazenda, foi composta a partir 
dos parâmetros utilizados no estabelecimento das 
metas fiscais conforme a LDO-2007. Alguns ajustes 
foram introduzidos visando adequar a base de cálculo 
às informações mais recentes, considerando a execução 
da receita no corrente exercício, alterações na 
conjuntura econômica e projeções atualizadas das 
receitas vinculadas a tributos federais, proporcionando 
maior realismo à estimativa da receita. Tais ajustes 
alteraram os valores da receita corrente líquida 
informados aos Poderes em conformidade com § 3º do 
artigo 12, da Lei Complementar Nº 101 de 2000. 

 
Como síntese da metodologia e base de cálculo 

aplicada, foram adotados para efeito da estimativa das 
receitas estaduais para 2007 os parâmetros de 
crescimento do PIB e de taxa de inflação, 
respectivamente de 4,75% e 4,5%, aplicados sobre a 
base de cálculo da arrecadação prevista para 2006, 
conforme apurado até o mês de agosto corrente. Em 
razão das hipóteses adotadas, a receita de caixa do 
tesouro, isto é, a receita disponível do Estado, estimada 
para 2007, situa-se em R$ 4,6 bilhões, apresentando 
resultado superior em torno de 10,8% sobre a receita 
reprogramada para o exercício de 2006. 

 
A proposta orçamentária considera também a 

inclusão de receita derivada da captação de recursos, 
através de convênios e de outras fontes de recursos. 
Neste particular, continuam a merecer destaque as 

operações de crédito com entidades multilaterais e 
federais de financiamento de projetos. Estas operações 
de crédito são autorizadas a partir de meticulosa 
análise e monitoramento das finanças estaduais pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, e constam do 
Programa de Ajuste Fiscal vinculado ao Contrato 
de Refinanciamento da Dívida do Estado, firmado 
em 1998. Destacam-se o financiamento já 
contratado com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
para as obras do Projeto TRANSCOL III, as 
operações contratadas em negociação com a Caixa 
Econômica Federal – CEF para a construção de 
habitações para a população de baixa renda, a 
operação de crédito já contratada com o Banco 
Mundial – BIRD para o Projeto Águas Limpas, a 
operação já contratada com o Banco 
InterAmericano para o Desenvolvimento – BID 
para a realização e construção de rodovias e ainda 
as operações em negociação também com o BID 
para investimentos nas áreas de saúde, sistema 
prisional e segurança pública. 

 
No tocante à política fiscal, merece destaque o 

cumprimento das metas fiscais. O Estado vem 
cumprindo todas as metas definidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como atendendo aos 
limites de gastos com pessoal e encargos e de 
endividamento público. 

 
A política econômica e social do Estado está 

assentada no planejamento estratégico que resultou das 
“Orientações Estratégicas de Governo 2003-2006” e 
no Plano Plurianual 2004-2007. Adicionalmente, num 
esforço de planejamento de longo prazo, uma parceria 
entre o Governo do Estado, a Petrobrás e o Movimento 
ES em Ação viabilizou a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento ES 2025. Como parte do Plano ES 
2025, foram identificados projetos estruturantes 
públicos e privados no sentido de garantir uma 
trajetória de desenvolvimento sustentável de longo 
prazo. Este conjunto de instrumentos colaboram e 
interagem no sentido de orientar e focalizar a alocação 
de recursos orçamentários. 

 
O Anexo VII do Projeto de Lei compatibiliza 

os programas e ações previstas no orçamento e as 
metas estipuladas na LDO-2007, o que permite uma 
melhor visualização da alocação de recursos em razão 
das metas estipuladas. 

 
Outro ponto a destacar nesta proposta 

orçamentária é a consolidação da retomada de 
investimentos com recursos próprios do Estado. 
Atendo a dispositivo da LDO, a alocação de recursos 
para investimentos com recursos próprios alcança o 
valor de R$ 691,0 milhões, o que expressa o percentual 
de 15% da receita de caixa. Conforme demonstrado no 
gráfico a seguir, desde 2003 a capacidade de 
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investimentos do Estado vem subindo de forma 
consistente. O desafio daqui para diante é manter este 
patamar de investimentos, uma vez que a expansão dos 
serviços públicos, notadamente nas áreas de educação, 
saúde e segurança pública, gera a correspondente 
necessidade de ampliação de recursos para custeio e 
manutenção. 

 

 
 
Importante destacar na proposta orçamentária, 

quando comparada ao Orçamento de 2006, é que, a par 
da manutenção de um patamar elevado de expressivo 
crescimento dos investimentos nas áreas de saúde, 
segurança pública, sistema prisional e assistência 
social. 

 
No tocante aos investimentos públicos, renova-

se a prioridade já colocada em prática pelo atual 
governo em desconcentrar o desenvolvimento do 
Estado, alocando recursos para todas as microrregiões 
de acordo com as suas vocações. 

 

 
 
 Para a fixação das despesas de pessoal e 
encargos do Poder Executivo para o ano 2007 foram 
adotados como critério básico as despesas apuradas em 
junho, e projetadas para todo o exercício com 
acréscimo de 3%, decorrente do crescimento 
vegetativo da folha salarial incluído na legislação em 
vigor e nos respectivos planos de carreira. 
 
 Ainda em relação à despesa com pessoal foram 
previstas ações específicas visando à concessão de 
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 

pessoal, de acordo com o disposto no art. 35 da 
LDO/2007. 
 
 Nesse sentido, coube a Secretaria de Estado da 
Educação, o valor de R$34,1 milhões, a Secretaria de 
Estado da Saúde, o valor de R$17,8 milhões, e aos 
demais Órgãos do Poder Executivo, o valor de R$60,0 
milhões.  Totalizando o valor de R$111,9.  A fixação 
destas dotações com acréscimo de gastos com pessoal 
têm possibilitado o exercício de uma política 
transparente e responsável de recomposição e melhoria 
salarial na remuneração dos servidores do Executivo. 
 
 

 
 
 
 Deve-se ainda registrar o crescimento 
substancial das despesas com pessoal e encargos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público, decorrentes 
da fixação em legislação federal e correspondente 
legislação estadual de aumento na remuneração dos 
membros destes órgãos, cujo impacto integral ocorrerá 
a partir do próximo exercício. 
 
 
 No Poder Executivo, os gastos com custeio 
foram projetados com base na quota de programação 
financeira até o mês julho deste ano, considerando 
também as projeções de reajustamento contratual e os 
aumentos de custo derivados de expansão e melhoria 
dos serviços prestados à população.  O acréscimo 
previsto em relação aos valores autorizados para 2006 
é de 5,4%. 
 
 A despesa com a dívida pública obedeceu aos 
critérios estabelecidos em cada contrato, com câmbio 
(R$/US$ - média de 2,33), e taxa de inflação média de 
5,2%. 
 

Outro aspecto a destacar é a alocação de 
recursos disponíveis para as emendas parlamentares no 
valor de R$ 24 milhões. A execução das emendas 
atende às demandas locais e setoriais, aumentando a 
aderência dos investimentos públicos à realidade de 
cada município e permitindo o aperfeiçoamento da 
peça orçamentária, observados a legislação e os 
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controles próprios ao repasse de recursos para 
municípios e entidades de natureza social. 

 
Conforme exige o artigo 150, § 5º da 

Constituição Estadual, a presente Proposta 
Orçamentária contém os três orçamentos (Fiscal, 
da Seguridade Social e de Investimento), 
abrangendo, todos os Poderes do Estado, Órgãos, 
Entidades da Administração Direta e Indireta, bem 
como Fundos e Fundação, estando composta dos 
seguintes anexos: 

 
1. receita; 
 
2. despesas por órgãos e unidades 

orçamentárias (recursos de todas as fontes) – Poderes 
Legislativo e Judiciário e Ministério Público; 

 
3. despesas por órgãos e unidades 

orçamentárias (recursos de todas as fontes) – Poder 
Executivo. 

 
4. orçamento de investimentos; 
 
5. entidades aptas a receberem transferências a 

título de Subvenções Sociais e Auxílios; 
 
6. demonstrativo regionalizado de isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios fiscais; 
 
7. compatibilização da proposta orçamentária 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
Em conformidade com o disposto no art. 11 da 

Lei Nº 8.376, de 28 de julho de 2006, encaminho, 
anexo à mensagem, os seguintes demonstrativos: 

 
• Quadro I – Demonstrativo dos recursos destinados 

à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, de 
acordo com o disposto no artigo 178 da Constituição 
Estadual; 

 
• Quadro II – Demonstrativo dos recursos destinados 

a Ações e Serviços Públicos de Saúde, em 
cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 
29; 
 

• Quadro III – Comparativo entre Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2007 e a Lei Orçamentária de 
2006 com Recursos de Caixa do Tesouro, por Órgãos; 

 
• Quadro IV – Comparativo por Grupo de Despesa 

dos valores autorizados e executados no ano anterior 
com seus respectivos percentuais; 

 
• Quadros V – Situação da Dívida Pública do 

Estado; e 
 

• Quadro VI – Metodologia, os índices aplicados e a 
Memória de Cálculo da Receita Corrente Líquida. 
 

Encaminho ainda Detalhamento de 
Despesa – QDD em nível de Projeto Atividade, 
Operação Especial, elemento de despesa e fonte 
de recursos. Estes pontos, Senhor Presidente, 
resumem os principais elementos que 
condicionaram a elaboração da presente Proposta 
Orçamentária para o exercício do ano 2007, a qual 
submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, 
que tem contribuído de forma expressiva pela 
gestão responsável das finanças públicas 
estaduais, base para a melhoria e crescimento dos 
investimentos e serviços prestados à população. 

 
Renovo a Vossa Excelência e aos seus 

ilustres Pares os meus protestos de estima e 
consideração. 

 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

PROJETO DE LEI 295/06 
 
 

Estima a receita e fixa a despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2007. 
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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

 
Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do Estado para o exercício financeiro de 2007, 
no valor de R$ 10.020.263.650,00 (Dez bilhões, vinte 
milhões, duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
cinqüenta reais), conforme estabelecido no art. 150, § 
5º da Constituição Estadual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 8.376, de 28 de julho de 2006, 
compreendendo: 

 
 
I – o orçamento fiscal referente aos 

Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; 

 
 
II – o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta e indireta, 
bem como fundos instituídos e mantidas pelo 
Poder Público; 

 
III – o orçamento de investimento das 

empresas em que o Estado, direta e indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a 
voto. 
 

 
 

TÍTULO II 
 
 

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA RECEITA 

TOTAL 
 
 

Art. 2º A receita total é estimada em R$ 
10.020.263.650,00 (Dez bilhões, vinte milhões, 
duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
cinqüenta reais). 

 
 
Art. 3º As receitas decorrentes da 

arrecadação de tributos e de outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação 
vigente, discriminadas em anexo a esta Lei, são 
estimadas com o seguinte desdobramento: 
 
 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

SEÇÃO I 
 
 

DA DESPESA TOTAL 
 
 

Art.. 4º A despesa orçamentária, no 
mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em 
R$10.020.263.650,00 (Dez bilhões, vinte milhões, 
duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
cinqüenta reais) 
 
 I – no Orçamento Fiscal em 
R$7.678.162.139,00 (Sete bilhões, seiscentos e 
setenta e oito milhões, cento e sessenta e dois mil, 
cento e trinta e nove reais) 
 
 II – no Orçamento de Seguridade Social em 
R$2.342.101.511,00(Dois bilhões, trezentos e quarenta 
e dois milhões, cento e um mil, quinhentos e onze 
reais). 
 
 

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR 
ÓRGÃOS 

 
 
Art. 5º   A despesa fixada à conta dos recursos 
previstos, observada a programação constante do 
detalhamento das ações, apresenta, por Órgão, o 
seguinte desdobramento: 
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CAPÍTULO III 
 

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

 
 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos suplementares: 

 
I – até o limite de 20% do valor total do 

orçamento, de acordo com o disposto no art. 16, § 5º, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 8.376, de 28 de 
julho de 2006, mediante a utilização de recursos 
provenientes de anulação de dotações orçamentárias, 
conforme art. 43, § 1.º inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964; 

 
II – a conta de recursos de excesso de 

arrecadação nos termos do art. 43, §§ 1 º, inciso II, 3º e 
4º, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, 
para reforço de dotações orçamentárias para 
Transferências Constitucionais a Municípios, 
Transferências Legais e atendimento à Emenda 
Constitucionais a Municípios, Transferências Legais e 
atendimento à Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 
setembro de 2000 e art. 212, da Constituição Federal; 

 
III – a conta de superávit financeiro apurado 

em balanço patrimonial do exercício anterior nos 
termos do art. 43, §§ 1.º, inciso I e 2º, da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964; 

 

IV – com o objetivo de atender ao pagamento 
de despesas com: 

 
a) amortização e encargos da dívida; 

b) pessoal e encargos sociais, mediante a 
utilização de recursos provenientes da anulação de 
dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, 
desde que mantido o mesmo valor aprovado para cada 
Poder; 

c) previdência social para adequação à 
legislação federal. 
 

V – anulando a reserva de contingência até o 
seu total, para utilizar como fonte de recursos para 
abertura de créditos suplementares. 

 
 

TÍTULO III 
 
 

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 
 

Art. 7º A despesa do Orçamento de 
Investimento observada a programação constante do 
Anexo IV desta Lei é fixada em R$ 301.511.880,00 
(Trezentos e um milhões, quinhentos e onze mil, 
oitocentos e oitenta reais), com o seguinte 
desdobramento: 

 
 

R$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS – POR ÓRGÃOS 

 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

. SECRETARIA DE ESTADO DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO 
 
. SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
ESTRUTURA E DOS 
TRANSPORTES 

40.000

301.471.880

TOTAL 301.511.880
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
 
Art. 8º As fontes de receita, para cobertura 

da despesa fixada no artigo anterior, são estimadas 
com o seguinte desdobramento: 
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                                                                            R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 
. RECURSOS PRÓPRIOS 
 
. RECURSOS PARA AUMENTO DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

. TESOURO 
 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
INTERNAS 

92.461.824

161.802.769

161.802.769

47.247.287

TOTAL 301.511.880
 
 

TÍTULO IV 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Art. 9º As entidades aptas a receberem 

transferências a título de subvenções sociais e auxílios, 
em cumprimento aos arts. 21 e 23 da Lei nº 8.376, de 
28 de julho de 2006, são as constantes do Anexo V 
desta Lei. 
 
 

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a 
proceder às alterações orçamentárias necessárias na 
Secretaria de Estado da Educação para cumprimento 
da legislação federal referente ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação-
FUNDEB. 
 
 Art. 11 As dotações orçamentárias fixadas 
para cobrir despesas com contribuições previdenciárias 
dos Poderes e Órgãos ao Regime Próprio de 
Previdência do Estado no Orçamento de 2007, ficarão 
bloqueadas, na podendo ser utilizadas como fonte de 
anulação para abertura de créditos especiais e 
suplementares, caso seja adotado a contabilização das 
mesmas de forma extraorçamentária, em cumprimento 
ao que determina as Portarias nº916/03 e 1.768/03 do 
Ministério da Previdência Social. 
 
 Parágrafo Único – Entende-se como despesas 
com contribuições previdenciárias as contribuições 
patronais e complementares, conforme descritas no 
inciso III e § 1.ºdo artigo 40 da Lei Complementar 
Estadual nº 282 de 22.4.2004. 
 
 Art. 12 Integram esta Lei os seguintes anexos: 
 
 I – Anexo I – Receita; 
 
 II – Anexo II – Despesas por Órgãos e 
Unidades Orçamentárias (Recursos de Todas as 
Fontes) Poderes Legislativos e Judiciário e Ministério 
Público; 

 III – Anexo III – Despesas por Órgãos e 
Unidades Orçamentárias ( Recursos de Todas as 
Fontes) Poder Executivo; 
 
 IV – Anexo IV – Orçamento de Investimento; 
 
 V – Anexo V – Entidades aptas a receberem 
transferências à titulo de Subvenções Sociais e 
Auxílios; 
 
 VI – Anexo VI – Demonstrativo 
Regionalizado de Isenções, Anistias, Remissões, 
Subsídios e Benefícios Fiscais; 
 
 VII – Anexo VII – Compatibilização da 
proposta Orçamentária com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 
 Art. 13  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Publique-se. À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI N° 296/2006 
 
Proíbe o envio de mensagens promocionais pelas 
operadoras de telefonia celular. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1° É vedado às operadoras de telefonia 
celular enviar aos clientes mensagens promocionais, 
salvo se previamente autorizado pelo usuário. 
 
 §1° As mensagens de que trata o “caput” deste 
artigo, serão tanto as de voz quanto as texto, mais 
conhecidas por “torpedos”. 
 
 
 §2° Para efeitos desta Lei, serão entendidas 
como mensagens promocionais, tanto as referentes às 
promoções da operadora, bem como de campanhas 
publicitárias. 
 
 
 Art. 2° A autorização prevista no artigo 1° 
ocorrerá no ato da aquisição do aparelho, 
independentemente do local de sua aquisição, podendo 
ser nas lojas próprias da operadora ou em 
estabelecimentos que os comercializem. 
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 Art. 3° Os usuários que adquiriram aparelho 
celular antes desta Lei terão garantido seu direito de 
opção mediante consulta, sem ônus para o mesmo. 
 
 Parágrafo único A consulta prevista no 
“caput” deste artigo ocorrerá através do telefone ou 
através de formulário para este fim, enviado para o 
endereço do usuário. 
 
 Art. 4° O não cumprimento do disposto nesta 
Lei acarretará para a operadora infratora multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 
 
 Parágrafo único Em caso de reincidência a 
multa será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
 Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 Sala das Sessões, PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 27 de setembro de 2006. 
 

DEPUTADO MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 O presente projeto de lei visa coibir uma 
prática abusiva e corriqueira das operadoras de 
telefonia celular, que seja, enviar mensagens 
promocionais sem anuência do usuário. 
 A ANATEL, responsável pelo 
desenvolvimento da telecomunicação em nosso 
país vem negligenciando tal fato, razão pela qual 
apresentamos o presente Projeto de Lei. 
 Cabe ressaltar que por se tratar de relação 
de consumo, é competência concorrente, sendo, 
portanto, competência estadual legislar sobre o 
assunto. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Publique-se. Após o cumprimento 
do artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

PROJETO DE LEI N° 297/2006 
 
 

Disciplina a venda de combustíveis nos postos que 
ostentem determinada marca (bandeira). 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DECRETA: 
 Art. 1° Fica disciplinada a venda de 
combustíveis nos postos que ostentem determinada 
marca (bandeira), ficando vedado a estes postos 
revendedores de combustíveis a venda de combustíveis 
de quaisquer outras origens que não a da distribuidora 
cuja bandeira ostente. 
 
 
 Art. 2° No caso de descumprimento da 
previsão contida no artigo anterior, sujeitará o infrator 
às seguinte penas, sucessivas e cumulativas: 
 
 I - multa; 
 
 II - suspensão; 
 
 III – fechamento. 
 
 
 Art. 3° A multa a que se refere o artigo 
anterior corresponde a 1.000 VRTE (Valor de 
Referência do Tesouro Estadual). 
 
 
 Art. 4° Esta lei será regulamentada 90 
(noventa) dias após a sua publicação para garantir a 
sua total execução. 
 
 
 Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 Sala das Sessões, Palácio Domingos Martins, 
em 02 de outubro de 2006. 
 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O Presente Projeto de Lei visa coibir uma 
prática muito comum em nosso Estado, qual seja, um 
posto ostentar uma determinada bandeira e vender na 
realidade combustível de outra marca, sem a devida 
informação. 
 Tal prática deve ser combatida em nosso 
Estado, eis que danosa aos consumidores, já que param 
em um posto para abastecer seu veículo acreditando 
estar utilizando determinada marca de combustível, 
sendo que na realidade está adquirindo outro produto, 
de qualidade diversa, muitas vezes inferior. 
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 Tal prática só é benéfica ao revendedor, que 
vende um combustível de uma determinada marca 
como sendo de outra, muitas vezes de qualidade 
superior, bem como com apreço mais elevado, ou seja, 
aumenta sua lucratividade em acima do 
desconhecimento dos consumidores. 

Insta salientar que tal prática vai de encontro 
ao Código de Defesa do Consumidor e de Portarias da 
Agência Nacional de Petróleo. 
 

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 298/2006 
 
 

Obriga a identificação dos 
usuários da Internet em de 
estabelecimentos que 
disponibilizem o acesso rede 
mundial de computadores.  

 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DECRETA: 
 
 

ART. 1 – Todo estabelecimento que 
disponibilizar acesso à rede mundial  de computadores 
(internet) no Estado, ainda que gratuitamente, deverá 
identificar seus usuários antes destes utilizarem os 
serviços. 
 
 Art. 2º - A identificação de que trata o artigo 
anterior, deverá conter obrigatoriamente os dias, 
horários e máquinas utilizadas por cada usuário. 
 
 § 1.º - As informações de que trata a presente 
Lei serão obrigatoriamente armazenadas pelo prazo 
mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 Art. 3º - O descumprimento no disposto nesta 
Lei acarretará ao infrator multa no valor de R$1.000,00 
(mil reais). 
 
 Parágrafo único. Em caso de reincidência a 
multa será de R$ 2.000,0 (dois mil reais).  
 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Sala de Sessões, PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 02 de outubro de 2006. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
1.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 Com o surgimento da Internet, surgiram novos 
tipos de criminosos e de crimes.  Aproveitando-se 
principalmente, da fragilidade dos usuários e, 
principalmente, pelo anonimato proporcionado pelo 
uso da rede mundial de computadores. 
 
 Devido a tal fato, aliado ao surgimento dos 
locais que disponibilizam acesso à Internet, mais 
conhecidas, por “lan houses”, é que diversos 
crimes continuam sem soluções, eis que torna-se 
muito difícil, quase impossível , de descobrir que 
foi o autor do fato , gerando, portanto, cada vez 
mais sensação de impunidade e crescente 
intranqüilidade. 
 
 Como exemplo de alguns crimes 
cometidos pela internet temos casos de tráfico de 
drogas, pedofilia, prostituição, dentre outros 
comumente vistos na Internet. 
 
 Casos de difamação, ameaças e calúnias 
também são muito comuns na internet, favorecidos 
justamente pelo anonimato proporcionado pelo uso de 
“lan houses”. 
 
 Por isso entendemos que o presente Projeto 
de Lei é de suma importância, eis que ajudará a 
identificar autores de delitos cometidos pela 
internet. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Publique-se. Após o cumprimento 
do artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI Nº 299/2006 
 
 

Estabelece regras para a realização 
de concursos públicos no Estado do 
Espírito Santo 
 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

 ART. 1 – Os editais dos concursos públicos de 
provas ou de provas e títulos para o provimento de 
cargos ou empregos públicos realizados no Estado do 
Espírito Santo estabelecerão obrigatoriamente: 
 
 I – o número de vagas abertas que serão 
preenchidas, independentemente da realização do 
processo seletivo em mais de uma etapa; 
 
 II – menção expressa da nota mínima que 
deverá ser alcançada pelo candidato em cada disciplina 
ou etapa do concurso para obter a aprovação. 
 
 Art. 2º -Em conformidade ao disposto no 
inciso II do artigo 32 da Constituição do Estado, fica 
expressamente proibida a realização de novo concurso 
se ainda houver pendência na nomeação de candidatos 
aprovados em concurso anterior para os mesmos 
cargos ou emprego públicos. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2006. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
1.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Através do presente Projeto de Lei, 
procuramos trazer ainda mais transparência aos 
concursos públicos realizados por nosso Estado, 
instituindo regras básicas para o seu acontecimento. 
 Entendemos ser necessário constar 
expressamente o número de vagas oferecidas para o 
cargo que está sendo disputado pelo candidato, bem 
como a nota mínima em cada matéria ou etapa que o 
candidato seja aprovado no certame. 
 Quanto a obrigatoriedade de esperar 
transcorrer o prazo estipulado em nossa Constituição 
Estadual (Art. 32, inc. III, CE) não passa de mera 
observância e cumprimento de preceito constitucional. 

 Com essas simples medidas, 
conseguiremos tornar mais confiável e transparente o 
processo de seleção dos servidores públicos estaduais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimentos s/nº-2006, da Mesa Diretora, 

de voto de profundo pesar pelo falecimento dos Srs. 
José Luiz Firmino e Antônio Eugênio Moreira 
Guimarães, ocorridos recentemente.  

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) –Transmitam-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento s/nº-2006, da Mesa Diretora, de 

voto de profundo pesar pelo falecimento do Juiz de 
Direito Eduardo Júdice de Mattos, ocorrido 
recentemente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento s/nº-2006, do Deputado José 

Tasso Andrade, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Alício Franco, ocorrido 
recentemente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento s/nº-2006, do Deputado Sérgio 

Borges, de voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Sr. Aldemir Garcia, ocorrido recentemente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 249/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 216/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, tornando obrigatória a 
afixação, nas delegacias de polícia, bases comunitárias 
e demais unidades de atendimento ao público para a 
comunicação de ocorrências policiais, de relação das 
empresas que especifica, com a indicação dos 
respectivos telefones e outros dados. Publicado no 
DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 249/2006. 
O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1.º 

Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para verificação de quorum para votação. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à chamada 

a que respondem os Srs. Deputados Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Gilson Gomes, Janete de Sá, Marcelo Santos, 
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Paulo Foletto, Robson Vaillant, Sérgio Borges e Sueli 
Vidigal. (11) 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
onze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Parecer nº 250/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 223/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a prestação 
de serviços de manobristas em estabelecimentos 
comerciais. Publicado no DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 250/2006. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 251/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 209/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a inclusão 
na grade curricular do ensino médio da disciplina de 
Noções Básicas de Primeiros Socorros. Publicado no 
DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 251/2006. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 Parecer nº 252/2006, da Comissão de Justiça, 
pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 210/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a 
obrigatoriedade de incluir na grade curricular do 
ensino médio a matéria Educação Financeira e Jurídica 
Publicado no DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 252/2006. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Parecer nº 253/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 199/2006, do 
Deputado Carlos Casteglione, dispondo sobre a 
concessão de incentivo fiscal para realização de 
projetos culturais. Publicado no DPL do dia 
28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 253/2006. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 Parecer nº 258/2006, da Comissão de Justiça, 
pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 197/2006, do 
Deputado Cabo Élson, autorizando o Poder Executivo 
a firmar convênio com as Prefeituras, objetivando 
intensificar o combate à criminalidade no Estado do 
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 258/2006. 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

      
Parecer nº 265/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 198/2006, do 
Deputado Cabo Élson, instituindo o programa de 
acompanhamento e aconselhamento genético 
preventivo e assistência integral às pessoas portadoras 
de traço falciforme. Publicado no DPL do dia 
27/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 265/2006, que 
acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 274/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 207/2006, do 
Deputado Cabo Élson, obrigando as empresas de 
transportes coletivos que exploram as diferentes linhas 
intermunicipais a concederem gratuidade nas 
passagens aos policiais civis, militares e bombeiros em 
atividade-idade. Publicado no DPL do dia 
28/09/2006.  
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O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES)- Em votação o Parecer n.º 274/2006, que 
acaba de ser lido. 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à chamada 

a que respondem os Srs. Deputados Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Janete de Sá, Marcelo Santos, Mariazinha 
Vellozo Lucas, Paulo Foletto, Robson Vaillant, Sueli 
Vidigal e Sérgio Borges. (11)  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 

SANTOS) - Sr. Presidente, responderam à chamada 
onze Srs. Deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

BORGES) - Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada.  

 Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 275/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 242/2006, do 
Deputado Cabo Élson, criando o Fundo de Expansão 
da Agropecuária e da Pesca. Publicado no DPL do 
dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 275/2006, que 
acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Parecer nº 276/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 221/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a proibição 
da venda de fardas e qualquer tipo de vestuário, bem 
como distintivos e acessórios das polícias federal, civil 
e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos 
comerciais do Estado não cadastrados. Publicado no 
DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 276/2006, que 
acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Parecer nº 277/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 255/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, instituindo a política 
estadual de incentivo aos empreendimentos de 
panificação. Publicado no DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 277/2006, que 
acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 278/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 257/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a inclusão 
de matérias relativas à história e à realidade social, 
cultural e econômica capixaba nos concursos 
promovidos no Estado. Publicado no DPL do dia 
28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 278/2006, que 
acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Parecer nº 289/2006, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Sr. 
Presidente, aposto ao Projeto de Lei nº 261/2006, do 
Deputado Marcelo Santos, dispondo sobre a concessão 
de auxílio pelo poder público para o fomento de 
cooperativas coletoras de material reciclável. 
Publicado no DPL do dia 28/09/2006.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Parecer n.º 289/2006, que 
acaba de ser lido.  

 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento de Urgência n.º 78/2006, do 

Deputado Cláudio Thiago, Líder do Governo, para o 
Projeto de Lei nº 287/2006, que abre credito especial 
no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil 
reais), em favor da Secretaria de Saúde.  
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O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 78/2006, que acaba de ser lido.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) - Defiro o requerimento de V.Ex.ª 
Convido o Sr. 1.º Secretário a proceder `a 

chamada dos Srs. Deputados para efeito de verificação 
de quorum para votação.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à chamada 

a que respondem os Srs. Deputados Carlos 
Casteglione, Claudio Vereza, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Janete de Sá, Gilson Gomes, Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida, Sérgio Borges e Sueli Vidigal. 
(10) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 

SANTOS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
dez Srs. Deputados.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES)- Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento de Urgência nº 79/2006, do 

Deputado Cláudio Thiago, Líder do Governo, para o 
Projeto de Lei nº 288/2006, que abre crédito especial 
no valor de R$ 1.050.000,00 ( um milhão e cinqüenta 
mil reais), para a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 79/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1241/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com professor 
Moacyr Teixeira Garcia Neto, pelo lançamento do CD 
“Gravuras do Violão”.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1241/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1242/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com a diretora 
executiva da M & M Comunicação, Máira Coelho 
Silva, pelo transcurso do aniversário dos 18 anos 
daquela empresa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1242/2006, que acaba de ser lido. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1243/2006, do Deputado 

Cláudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Sindicomerciários, pela comemoração dos 75 anos de 
fundação daquele importante sindicato.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1243/2006, que acaba de ser lido.   

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1244/2006, do Deputado 

Cláudio Vereza, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil, Montagem, Estradas, Pontes, 
Pavimentação e Terraplenagem – Sintraconst, que está 
comemorando 50 anos de existência.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1244/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1245/2006, do Deputado 

Euclério Sampaio, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Cultura pelo lançamento do 
Livro Edital de Contos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1245/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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Requerimento n.º 1246/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de São Mateus pela realização da 
Festa da Cidade, no período de 21 a 24 de setembro.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1246/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1247, 1248 e 1249/2006, 

ambos do Deputado Euclério Sampaio, de voto de 
congratulações com a Secretaria de Estado da 
Agricultura, com o Incaper, com a Prefeitura 
Municipal de Baixo Guandu e com a Aracruz Celulose, 
pela realização do Dia Especial Sobre Silvicultura 
“Florestas Econômicas”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação os Requerimentos n.ºs 1247, 
1248 e 1249/2006, que acabam de ser lidos.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento n.º 1250/2006, do Deputado 

Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Sr. Lucas Izoton Vieira, Presidente da FINDES, pela 
apresentação da Agenda Pró-Crescimento e 
Desenvolvimento Sustentável da Indústria Capixaba.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1250/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento n.º 1251/2006, do Deputado 

Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
Sindicato dos Bancários, pela realização da cerimônia 
de posse da diretoria eleita recentemente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1251/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

Requerimento n.º 1252/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Agricultura, com o Incaper, 
com a Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg 
e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira, pela realização do Dia Especial sobre a 
Cultura do Cacau.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1252/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1253/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com a Srª Neusa 
Mendes, Secretária de Estado da Cultura, assim como 
com a Srª Rita de Cássia Maia Costa e Silva, 
Coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas, e com o Sr. Sérgio Blank, Coordenador de 
Humanidades, pelo lançamento do livro “Edital de 
Contos.”  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1253/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1254/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Sr. José 
Giovannotti, Presidente do Clube Ítalo-Brasileiro, pela 
realização do XI Festival da Cultura Italiana.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1254/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1255/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Sr. 
Adhemar Musso Leal, Presidente da Mariner Serviços 
Subaquáticos, pela obtenção do Prêmio Petrobrás 
Bacia de Campos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1255/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
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Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1256/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Sr. 
Argentino Dias dos Reis, Presidente da Associação dos 
Oficiais de Justiça de Viana, pela realização do I 
Simpósio Profissional dos Servidores. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1256/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1257/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Sr. Luiz 
Kleber da Silva Brandão, Presidente do Sindicato dos 
Despachantes Aduaneiros do Espírito Santo, pela 
realização do 3º Seminário Anual dos Despachantes 
Aduaneiros.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1257/2006, que acaba de ser lido. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1258/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Dr. 
Coridon Franco da Costa, Presidente da Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia do Espírito Santo, pela 
realização do XII Congresso de Ginecologia e 
Obstetrícia da Região Sudeste.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1258/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1259/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com a Srª Ângela 
Módolo Assunção, Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo de Domingos Martins, pela organização do 
Festival Internacional de Inverno.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1259/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1260/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Sr. Gabriel 
Augusto de Mello Bittencourt, historiador e livre 
docente, pelo lançamento dos livros que especifica. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1260/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1261/2006, do Deputado 

Neto Barros, de voto de congratulações com os 
habitantes de Conceição da Barra, pelas comemorações 
de mais um aniversário de emancipação político-
administrativa daquele importante Município. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1261/2006, que acaba de ser lido. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento n.º 1262/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o economista 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, pelo lançamento do livro 
“Qualicidades  - Poder Local e Qualidade na 
Administração Pública”.    

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1262/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento n.º 1263/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com a jornalista 
Ednéa Harckbart, pelo lançamento do livro 
“Familientreffen: encontro de famílias”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1263/2006, que acaba de ser lido. 

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
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Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 Requerimento n.º 1264/2006, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com o Sr. José 
Carlos Nunes da Silva, Presidente do Sindicato dos 
Comerciários do Espírito Santo, pelas comemorações 
dos 75 anos de existência daquele Sindicato, assim 
como pelo lançamento do livro “Memória & Luta”.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1264/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1265/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Padre João 
Kohut, por sua nomeação para a Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, em Pedra Azul, Distrito de Aracê, 
Domingos Martins.   

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1265/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1266/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Arcebispo 
de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilella, pela instalação 
oficial  da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na 
localidade mencionada no tópico anterior. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1266/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1267/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com o Prefeito 
Municipal de Muniz Freire, Ezanilton Delson de 
Oliveira, assim com todos os munícipes daquele 
Município, pelas comemorações de mais uma Data 
Magna.    

 
O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 

BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1267/2006, que acaba de ser lido.  

Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento n.º 1268/2006, da Mesa 

Diretora, de voto de congratulações com a Sr.ª Nildete 
Virgínia Turra Ferreira, Secretária Municipal de 
Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, pela 
realização do Seminário de Inauguração do Centro de 
Atendimento às Vítimas de Violência e Discriminação 
- CAVVID.    

 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Em votação o Requerimento n.º 
1268/2006, que acaba de ser lido.  
 Não há quorum para votação, pelo que fica 
adiada. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) – Sr. Presidente, informo a V.Ex.ª que não 
há mais Expediente a ser lido. 
 
 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr. 
Presidente, pela ordem! O povo capixaba está 
passando por um momento difícil ao acompanhar as 
notícias do acidente envolvendo um jato da Gol, pois 
treze cidadãos capixabas faleceram, sendo dez do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. Hoje, à tarde, 
em Vitória, serão realizadas atividades religiosas em 
virtude do falecimento das vítimas e amanhã haverá 
missa na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Nos 
solidarizamos com as famílias desses capixabas e 
requeremos a V.Ex.ª que seja feito um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma aos nossos irmãos 
capixabas e aos outros cidadãos brasileiros mortos 
nesse trágico e maior acidente da história da aviação 
brasileira. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) – Defiro o pedido de V.Ex.ª e solicito que 
façamos um minuto de silêncio pelos mortos no trágico 
acidente. (Pausa) 
 
   (É feito um minuto de 
silêncio) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) - Não havendo mais expediente a ser lido, 
passa-se à fase das Lideranças Partidárias. 
 Concedo a palavra à líder do PTB, Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, na ausência da líder, informo a V. Ex.ª que 
na forma regimental assumo a liderança do PTB. 
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 O SR. PRESIDENTE- ( SÉRGIO 
BORGES) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS- (Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, também nos solidarizamos com as famílias 
que tiveram vítimas fatais nesse trágico acidente  que 
causou um grande sentimento de pesar em toda a 
Nação, especialmente no Estado do Espírito Santo. 
 A Assembléia Legislativa coloca-se de luto 
neste momento de dor de todos os familiares das 
vítimas. Essa homenagem de um minuto de silêncio 
prestada pelo Poder Legislativo estadual aos familiares 
das vítimas foi muito bem lembrada pelo Sr. Deputado 
Carlos Casteglione. 
 Acabamos de ler a mensagem do Governo 
encaminhando para a Assembléia Legislativa a peça 
orçamentária, estimada em mais de dez bilhões de 
reais, onde estão previstos investimentos para todos os 
poderes constituídos: Tribunal de Justiça, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, 
Tribunal de Contas, Poder Executivo, além da previsão 
de investimentos nas mais diversas áreas como saúde, 
educação, segurança pública e infra-estrutura. A Casa 
da Democracia começará a se manifestar 
principalmente quando se iniciar a avaliação dessa 
peça pela Comissão de Finanças, muito bem presidida 
pelo Sr. Deputado Sérgio Borges. Em seguida os 
deputados que compõem o Parlamento estadual 
apresentarão as suas emendas ao orçamento. É o maior 
projeto enviado à Assembléia Legislativa. 

Isso se repete a cada ano, na discussão do 
orçamento estadual. Os  parlamentares estaduais 
apresentarão emendas e farão correções nas possíveis 
distorções contidas nessa peça, acrescentando 
propostas em algumas áreas, ou para alguns 
municípios e regiões,  analisando o valor dos 
investimentos previstos para que atendam a contento 
ou pelo menos minimizem as deficiências nessas áreas. 
 Vale ressaltar que a Assembléia Legislativa 
discute o orçamento em 2006, mas sua aplicação será 
no exercício de 2007. Os parlamentares que se 
elegeram tomarão posse no dia 1.º de fevereiro e em 
2007 votarão o orçamento para o exercício de 2008. 
Compete a esta Assembléia, nesta legislatura, corrigir, 
fazer as intervenções por meio de emendas 
parlamentares em benefício das regiões representadas, 
realocar  recursos em menor ou maior escala, visando a  
corrigir as possíveis distorções. Assim se inicia o 
processo fantástico da democracia.  

Nenhum projeto de lei, apresentado por um 
parlamentar, pela Mesa Diretora ou enviado pelo 
Governo do Estado, pelo Tribunal de Justiça ou por 
qualquer outro órgão, é aprovado meramente pelo 
órgão ou por um único parlamentar. Um projeto de 
lei inicia a sua tramitação a partir do Protocolo-Geral. 
Este o encaminha à Mesa; depois é enviado às 
Comissões, que fazem suas análises e oferecem seus 
pareceres apoiados pelas equipes técnicas. O Plenário, 

na sua soberania, começa a participar dando a sua 
opinião pelo voto, e dessa forma a democracia é 
praticada a cada momento nesta Casa. A democracia é 
praticada através de uma fala, através de uma atitude, 
através de um projeto de lei, através de uma derrubada 
ou aprovação de veto.  

O Parlamento, na composição dos Poderes, 
tem a sua importância, e uma das principais é manter a 
democracia viva. Não seria o Espírito Santo um Estado 
democrático, não seria o Brasil um País democrático se 
não tivesse o Parlamento: Câmara Municipal e 
Assembléia Legislativa; Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, na composição do Congresso 
Nacional. Nós abrimos a porta e esta permanecerá 
aberta para que os cidadãos participem de uma sessão 
ordinária apresentando, por iniciativa popular, projetos 
de lei. Assim tratamos os interesses públicos do 
Estado, por meio de nossas opiniões, transformando-as 
em votos e apresentando projetos de lei e resoluções. 
Agimos com muita responsabilidade nesta Casa.  

  Ao completar quatro anos de mandato, 
tivemos a oportunidade de percorrer quase todos os 
municípios capixabas – se não todos - para 
absorvermos as informações e transformá-las em 
emendas no maior projeto desta legislatura. É o maior 
projeto de todos os tempos. O orçamento estadual está 
avaliado em mais de dez bilhões de reais e apenas 
trinta deputados, num universo de mais de três milhões 
de habitantes, vão apreciá-lo. É uma responsabilidade 
muito grande; é uma responsabilidade ainda maior do 
parlamentar que nas suas bases políticas, em todas as 
regiões do Estado do Espírito Santo, capta essas 
informações por intermédio das lideranças 
comunitárias, ouvindo os moradores, os segmentos 
organizados, os prefeitos, enfim, todas as lideranças – 
são opiniões individuais, de grupos, de populares - 
transformando esse sentimento em uma ação positiva 
nesta Casa, fazendo valer a necessidade da população 
capixaba, que merece respeito. Esse respeito se dá com 
investimentos na área da saúde, da educação, da 
segurança pública, do saneamento básico, da 
pavimentação asfáltica e de muitos outros 
investimentos que naturalmente estarão previstos na 
peça orçamentária. 

Um fato importantíssimo na fala do Exmo. 
Governador e extraída por este Deputado: um 
investimento maior em educação e saúde. A segurança 
pública registra um índice de criminalidade crescente 
mas nós, num conjunto de ações - Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e o cidadão que tem de 
contribuir participando ativamente das ações - 
poderemos conter esse crescimento. Que nós, num 
conjunto de forças, possamos resolver ou pelo menos 
minimizar esse grande problema que não afeta 
meramente o Estado do Espírito Santo mas o País e o 
mundo. A segurança pública hoje é alvo de discurso da 
maioria dos políticos, mas tem que ser alvo também da 
maioria dos investimentos necessários para atingir não 
somente a classe maior, de nível A ou B, mas as 
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classes C, D e E, nos bairros periféricos, onde tem 
ordem crescente do índice de criminalidade. 

Os Srs. Deputados devem ter muita atenção no 
momento de apresentar as emendas para as áreas 
fundamentais, que necessitam de maiores 
investimentos e de maior atenção do Estado e do 
governo federal.  

Com muita satisfação registramos a nossa 
participação, como Deputado Estadual e 1.º Secretário 
da Mesa Diretora,  o nosso apoio e a nossa 
contribuição visando à recuperação financeira e 
administrativa do Estado, conduzida com maestria pelo 
Governador Paulo Hartung, com a participação dos 
poderes constituídos. Não seria S.Ex.ª realizador dessa 
grande obra se não tivesse a participação dos Poderes 
Legislativo e Judiciário - sócios da receita - além de 
outras instituições. Principalmente do Poder 
Legislativo, que deu sua contribuição votando projetos 
de lei, dando condições para o governo trabalhar, e do 
Tribunal de Justiça, revogando algumas ações no 
âmbito judiciário que melhoraram a receita estadual. 

Encerramos nossas palavras agradecendo à 
população capixaba, pois nos conduziu à Assembléia 
Legislativa, garantindo nossa participação por mais 
quatro anos. Firmamos nosso compromisso, como 
fizemos desde o primeiro momento, de cumprir à risca 
o que reza a Constituição do nosso Estado, a 
Constituição Federal e o Regimento Interno desta 
Casa. Participaremos ativamente das discussões 
colaborando com o governo do Estado, sendo parceiro 
da comunidade capixaba, escutando seus anseios, 
como é a função do deputado estadual. Como 
legislador ativo, o parlamentar deve transformar as 
informações que recebe do líder comunitário, do 
vereador, do prefeito, enfim, de todo o segmento 
organizado da sociedade, transformando esse 
sentimento em projetos de lei, em ações, em 
pronunciamentos nesta tribuna, em apresentação de 
emendas, principalmente ao maior orçamento que o 
Estado do Espírito Santo já teve, peça que agora chega 
a esta Casa e que começará a ser discutida na 
Comissão de Finanças, presidida pelo Sr. Deputado 
Sérgio Borges. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Marcelo 
Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE -(SÉRGIO BORGES) 

- Havendo S.Ex.ª declinado, concedo a palavra à Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo.(Pausa) 

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

 O SR. CARLOS CASTEGLIONE – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e 
Srs. Deputados, uma semana depois das eleições 
assomamos a esta tribuna, local onde por quase quatro 
anos fizemos um bom combate, para expressar os 
nossos sinceros agradecimentos aos vinte e dois mil 
duzentos e oitenta e três eleitores que nos confiaram o 
voto. Nossa vitória foi conquistada por meio de um 
esforço coletivo, pois centenas de pessoas estiveram 
envolvidas diuturnamente em nossa campanha. 
 Rendemos também nossas homenagens ao 
povo capixaba pela participação pacífica e democrática 
no processo eletivo, inclusive contrariando todas as 
expectativas de que teríamos um grande número de 
abstenções, de votos nulos e em branco. O povo 
capixaba, bem como todos os eleitores brasileiros, 
compareceu às urnas dando à eleição de 2006 o menor 
percentual de abstenção da história das eleições 
brasileiras.  
 Queremos dizer ainda quanto nos sentimos 
honrado, agraciado, feliz aos sermos recebido sempre 
de braços abertos, carinhosamente, por todo o nosso 
povo. Reafirmamos nesta tribuna todos os nossos 
compromissos assumidos com a sociedade, 
principalmente quanto à questão ética e à moralidade 
no trato da coisa pública. Não cederemos um milímetro 
sequer na postura de combate intransigente contra 
qualquer forma de corrupção. Estarão sempre presentes 
em nossa consciência as palavras da jovem Verônica 
Pereira, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que 
disse: “Ser honesto é um dever de todos”. A política é 
uma das formas de consciência social e é preciso 
educá-la para que se desenvolvam posturas corretas de 
interesse da coletividade. 
 Parabenizamos os profissionais de imprensa do 
Estado do Espírito Santo pela cruzada ética, 
informando à população os desmandos cometidos 
nesta Casa por vários deputados; parabenizamos os 
repórteres que acompanham os trabalhos nesta Casa; 
parabenizamos todas as editorias, sejam de televisão, 
de jornal ou de rádio, pelo importante papel que 
desenvolveram durante esta legislatura. Se não fossem 
vocês certamente muitas coisas que aconteceram nesta 
eleição não teriam acontecido. Só assim foi possível a 
derrota dos mensaleiros, daqueles que não merecem, 
jamais, a confiança da nossa população. 
 

Nesta Casa, em certa oportunidade, um 
deputado, o Sr. Gilson Gomes, bradou nesta tribuna 
um adeus, dizendo que eu iria para casa. Digo agora, 
Sr. Deputado Gilson Gomes: adeus. Adeus! V. Ex.ª, 
sim, vai para casa; eu continuarei nesta Casa. Faço 
inclusive justiça à Sr.ª Deputada Brice Bragato, que 
também naquela oportunidade sofreu ataque desse 
deputado destemperado, “mensaleiro”, rejeitado pela 
população capixaba, junto com vários outros, graças a 
Deus, à consciência do povo e ao papel da imprensa, 
que soube dar a resposta devida a esses senhores que 
desrespeitaram o eleitor capixaba ao longo de suas 
vidas públicas. Aliás, o capixaba demonstrou 
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sobretudo uma consciência política elevada e o repúdio 
firme às irregularidades denunciadas pelo PSOL, pelo 
PT, pelo PSB e pelo PDT. 
 Perseguirei a conquista de desejos e sonhos da 
nossa juventude e de toda a nossa população, 
juventude essa que, destaco, teve um papel 
preponderante e fundamental durante meu mandato e 
também na minha eleição. Queremos eliminar a 
violência; trabalhar para o desenvolvimento e o 
crescimento no sentido de garantir geração de emprego 
e de renda; trabalhar por uma distribuição de renda 
justa; lutar contra a exclusão social e a digital; 
melhorar o atendimento da saúde para a nossa 
população, principalmente descentralizando os 
investimentos para o interior do Estado; garantir uma 
educação pública de qualidade e gratuita, bem como 
democratizar o ensino. 
 Apelamos aos nossos pares e ao Governo 
Estadual, fazendo coro com as palavras de uma jovem, 
Karina Caetano, que disse durante a nossa campanha: 
“O Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil 
que não possui uma universidade pública, e o dinheiro 
dos royalties do petróleo deve ser usado para financiá-
la”. 
 Sempre seremos presente e não 
abandonaremos a trincheira, aquilo que afirmou o 
estudante Cleones de Souza. A luta pela reforma 
agrária e a identificação das terras devolutas no 
Espírito Santo são ações importantes, bem como 
fortalecer os movimentos sociais que atuam com essas 
e outras bandeiras. Todos os povos injustiçados terão a 
nossa solidariedade: os índios, os quilombolas, as 
mulheres, os humildes, todos com um traço em 
comum, ou seja, uma dignidade exemplar.  
 Externamos nosso profundo agradecimento a 
todos que foram parceiros de luta durante o nosso 
mandato e que reconheceram o trabalho desenvolvido 
por nós. Como dissemos no início, continuaremos 
firmes nesta luta por mais um mandato nesta Casa de 
Leis, um mandato que possa dignificar, honrar e 
sobretudo agradecer às pessoas que confiaram em nós, 
acompanharam nosso mandato e nos colocaram de 
volta a esta Casa com uma votação surpreendente. 
 Passamos de quatorze mil seiscentos e noventa 
votos, no ano de 2002, em trinta e três municípios, para 
uma votação de vinte e dois mil duzentos e oitenta e 
três votos em setenta e dois municípios do Espírito 
Santo. Em 2002, noventa por cento dos votos foram 
conquistados na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e 
agora  essa votação tão expressiva em setenta e dois 
municípios. Acreditamos ser um sinal de 
reconhecimento do esforço que fizemos nesta Casa, 
junto com os demais deputados.  Por isso só temos a 
agradecer.  

Por fim faço um agradecimento especial à 
família, pois muitos de nós somos casado, temos   
filhos pequenos - no meu caso, são três: Carolina, 
Pedro e Lucas – e estes sofrem com minha ausência, 
pois ficam no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
onde moramos. Durante esse processo eleitoral, então, 

sofreram muito mais. Mas sabem compreender, assim 
como minha esposa, Auxiliadora, como minha mãe 
Alda, minha sogra, meu sogro, enfim, toda a família 
que, sem dúvida nenhuma, foram os primeiros e mais 
importantes sustentáculos desta campanha. A eles 
rendo homenagens. 
 Vamos continuar a nossa luta nesta Casa, 
sempre honrando os votos que obtivemos, dignificando 
e orgulhando vocês, eleitores e eleitoras do Estado do 
Espírito Santo, que também deram seu voto a outros 
candidatos do Partido dos Trabalhadores, ou da nossa 
coligação, ou a outros deputados com mandato nesta 
Casa, ou até mesmo àqueles que disputaram eleição 
pela primeira vez. 
 A você que foi às urnas, que dignificou e 
responsavelmente votou, que escolheu a nova 
Assembléia Legislativa, desejo mudança em qualidade 
no mesmo nível que tivemos em quantidade.(Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson.(Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. 
Deputados, pela primeira vez após a eleição nos 
pronunciamos neste plenário. Inicialmente, deixamos 
os nossos parabéns à Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, 
campeã de votos deste plenário; a segunda mais votada 
para a Câmara Federal, com dezoito mil cento e vinte e 
sete votos, e com 6,79% dos votos para deputado 
federal. A Sr.ª Deputada Sueli Vidigal é a campeã 
deste plenário e está de parabéns, incrementando a 
bancada federal de representação feminina, o que 
certamente agregará, além da sua história pessoal, mais 
esse aspecto de gênero, mais garra, dedicação e 
sensibilidade para com os mais sofridos do nosso 
Estado. Temos certeza que esse característica de 
gênero das mulheres é muito importante para a vida 
política do nosso País. A nossa história é eivada de 
exemplos neste sentido.  
 A Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, como lhe disse 
hoje quando liguei, é a minha segunda Deputada 
Federal preferida. A primeira é a Sr.ª Deputada Federal 
Iriny Lopes, lógico, que é do meu partido. Mas V.Ex.ª 
está de parabéns, “arrebentou”, como diz o povo, e 
sem grandes estruturas foi brilhante no resultado 
eleitoral. 
 Parabenizamos os demais eleitos, como o que 
está presidindo esta sessão, neste momento, o nosso 
colega Deputado Carlos Casteglione, que também teve 
uma votação brilhante no Sul, mas também em todo o 
Estado, reelegendo-se de forma brilhante, que para 
muitos, não para nós, foi até surpreendente; e os 
demais que se reelegeram, como é o caso do Sr. 
Deputado Jurandy Loureiro, que se elegeu para a 
Câmara Federal na terceira vaga da nossa coligação 
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para deputado federal; vaga surpreendente para a 
maioria dos analistas já que, segundo as pesquisas e os 
analisas, a nossa coligação para deputado federal só 
elegeria dois deputados, e o Sr. Deputado Jurandy 
Loureiro acabou sendo o terceiro mais votado, 
galgando essa vaga de deputado federal, que também 
contribuirá para a garantia da representatividade do 
Estado do Espírito Santo na Câmara Federal. 
 Queremos, ainda, deixar esse 
agradecimento que todos têm feito e que devemos  
fazê-lo “tête-à-tête”, ao vivo, na campanha que 
continua para o segundo turno das eleições para 
Presidente da República.. Voltaremos às ruas, 
novamente conversaremos com o eleitorado e teremos 
a oportunidade de agradecê-lo pelo apoio recebido, 
pelos votos que tivemos e que colocaram a nossa 
coligação na primeira colocação com trinta e três mil 
setecentos e vinte e seis votos, 1,90% dos votos válidos 
para deputado estadual. 
 Cremos que a população soube reconhecer o 
trabalho que desempenhamos nesta Casa de Leis. Já é 
nosso quarto mandato e ao reconhecer o nosso 
trabalho, dedicou-nos essa votação expressiva. 
 Registramos que o nosso Partido, a despeito 
dos analistas e do massacre recebido nos últimos 
meses, continua sendo campeão de votos para 
deputado federal em nosso País, com quatorze milhões 
de votos dedicados a todos os nossos candidatos à 
Câmara Federal. 
 O Partido dos Trabalhadores continua com o 
reconhecimento da população brasileira, de seus 
militantes, de seus filiados, a despeito de equívocos, de 
erros e até ilegalidades cometidas por alguns de nossos 
filiados. Reconhecemos: realmente erraram! Mas o 
Partido dos Trabalhadores não é formado apenas por 
esses que erraram, uma minoria absoluta. O Partido 
dos Trabalhadores na sua última eleição interna teve a 
participação de quase quinhentos mil brasileiros. É um 
contingente de militantes dos movimentos sociais, de 
militantes da luta por cidadania, da luta por mudanças 
que esse Brasil espera. É um conjunto de filiados da 
intelectualidade brasileira, de filiados que querem a 
construção de um outro País, de um País socialista que 
atenda suas grandes maiorias que nunca foram 
contempladas na história de nosso País. 
 O Partido dos Trabalhadores mostrou, a partir 
da votação que recebeu nessas eleições para Deputado 
Federal e para Deputado Estadual, o seu vigor. E 
continuará demonstrando isso na luta concreta do dia a 
dia. Porque a nossa atuação não é apenas dentro dos 
Parlamentos e dos Poderes Executivos, a nossa atuação 
é na sociedade, nas lutas sociais, é pela construção da 
cidadania, como sempre foi e continuará sendo. 
 Lembramos ainda que para Deputado Estadual 
o Partido dos Trabalhadores elegeu o maior número de 
Parlamentares no Brasil. Fomos campeões de votos 
para Deputado Federal, mas, em número de Deputados 
Estaduais eleitos o Partido dos Trabalhadores foi o que 
mais elegeu Deputados Estaduais. 

 Isso deixa os analistas de plantão malucos, 
porque eles acham que só eles têm a verdade, acham 
que só eles sabem avaliar a realidade brasileira. Os 
analistas esquecem desse contingente de militantes 
filados que no dia a dia constroem a luta política neste 
País e que não baixaram a cabeça, não abandonaram “o 
barco”, não recuaram, não desistiram de seus sonhos e 
de suas utopias, continuam lutando, assim como nós 
continuamos lutando. 
 Lembramos que hoje, 04 de outubro, é dia 
de São Francisco de Assis, e por isso esse dia foi 
dedicado à ecologia, ao “Dia Mundial da 
Ecologia”. Um dia de pensarmos, como São 
Francisco de Assis pensou, em todos os seres 
vivos, mas não somente os que aparentemente são 
vivos, os seres de uma maneira geral. É dia de 
pensarmos em nosso planeta. É dia de pensarmos 
num conjunto de sistemas que formam o universo, 
que nas contradições naturais do universo vivem a 
harmonia dos seres criados pelo criador maior que 
é Deus.  

São Francisco de Assis foi um rico que largou 
a riqueza e dedicou-se aos flagelados da humanidade . 
E ao fazer essa opção, soube indicar onde devemos 
colocar as nossas energias e o nosso coração, incluindo 
aí o ser humano e tudo que o cerca.  

Nossa homenagem a todos que lutam pela 
ecologia, todos os ambientalistas de nosso Estado e de 
nosso país, a todos que dedicam a sua vida às causas 
ecológicas, do equilíbrio e do desenvolvimento 
sustentável. 

Este é o nosso registro, nesta tarde do dia 04 de 
outubro.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado César Colnago. 
 

 O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e 
Srs. Deputados, primeiramente expresso o sentimento 
de pesar aos familiares dos capixabas que estavam no 
avião da empresa aérea Gol, muitos deles nossos 
amigos. Um dos maiores desastres aéreo brasileiro, de 
causa ainda desconhecida. Solidarizo-me com as 
famílias enlutadas, como também os Srs. Deputados 
Euclério Sampaio, Sueli Vidigal, Janete de Sá, Carlos 
Casteglione e Claudio Vereza.  
 Agradeço a todos os capixabas pelos votos 
recebidos nas últimas eleições. É com muito 
respeito e carinho que os recebo. Com certeza a 
votação que tivemos só aumenta a nossa 
responsabilidade social e política e nos faz 
trabalhar cada vez mais para o desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo, principalmente pelos 
capixabas mais pobres, excluídos que precisam 
muito da presença do Estado, seja nas políticas 
sociais, seja na educação, seja na saúde, seja no 
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enfrentamento de todas as questões pertinentes ao 
bem-estar da população.  

Sei que isso não se constrói da noite para o 
dia. Resgatar e construir um sistema de saúde 
nacional e estadual com qualidade, respeito e 
dignidade tem de ser uma luta permanente. Sei 
que esse caminho está sendo trilhado e precisamos 
cada vez mais nos empenhar para que os projetos 
ganhem velocidade. 

Por exemplo, a inauguração do futuro 
Hospital São José, que será público – antes o 
Hospital São José era particular; a ampliação do 
Hospital Dório Silva, Sr. Deputado Euclério 
Sampaio, já há um acordo de parceria entre o 
Banco Mundial e o Governo do Estado para se 
construir um novo Dório Silva; um novo 
Hospital Infantil; o avanço na área educacional 
para melhorar não só a estrutura física mas 
principalmente a política pedagógica que prepara 
os jovens para o trabalho. Esse é o grande desafio. 

Parabenizo o Governador Paulo Hartung 
pela sua reeleição, principalmente pela sua 
primeira entrevista na qual, como já vinha falando 
no período eleitoral, disse que a prioridade será a 
educação como eixo fundamental do seu segundo 
governo. 
Parabenizo todos os que foram eleitos no Espírito 
Santo e aqueles que não conseguiram êxito, mas 
que deram a sua contribuição. Dois deputados 
desta Casa irão para a Câmara Federal: a Sr.ª 
Deputada Sueli Vidigal e o Sr. Deputado Jurandy 
Loureiro. S.Ex.ªs irão para um Parlamento, onde 
estão várias lideranças nacionais, discutir políticas 
nacionais. Parabenizo todos que participaram do 
pleito que transcorreu com muita paz, e sem muito 
conflito. 

Agora vamos para o segundo turno. Na 
verdade, o povo brasileiro foi às urnas e optou 
para escolher o presidente da República num 
segundo momento. A população quer debater o 
“Projeto Brasil” para saber o que é melhor. Quer 
também uma Assembléia Legislativa cada vez 
mais comprometida com as questões populares. 
Colocamo-nos na condição de alguém que 
participa e quer contribuir com esse processo de 
renovação por mais quatro anos. 

Sei que não é fácil enfrentar um processo 
eleitoral. É sempre muito disputado. Mas, com 
certeza, dei a minha contribuição. Parabenizo 
todos que estão neste Poder e que possamos 
dentro da ética, da transparência necessária 
contribuir para um novo Espírito Santo. 
 Também comunico a esta Casa - deve ter 
sido lido no horário do Expediente - o Ato da 
Mesa Diretora fazendo cumprir a decisão do TSE 

com relação ao processo do Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira. 

Foi uma decisão muito discutida pela Mesa 
Diretora, entre os Srs. Deputados Marcelo Santos, 
Reginaldo Almeida e eu. Cumprimos a decisão do 
TSE, que já cumpre a decisão do TRE. 
Cumprimos a decisão judicial de, neste momento, 
afastá-lo do mandato. E já convocamos o seu 
suplente. Fizemos isso pela manhã, num Ato da 
Mesa Diretora. 
 Em suma, agradeço a todos que, direta ou 
indiretamente, contribuíram com o processo 
democrático capixaba para a eleição dos que 
participaram do processo, e aos que diretamente 
me ajudaram e votaram em mim para Deputado 
Estadual. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) - Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sr.ªs Deputadas, servidores da Casa, 
profissionais da imprensa e a todos que me 
assistem, boa- tarde! 

Inicialmente, faço minhas as palavras de 
pesar do Sr. Deputado César Colnago aos 
familiares dos capixabas, vítimas do trágico 
acidente aéreo ocorrido no norte do País.  
 Agora, expresso o meu agradecimento aos 
quase vinte mil eleitores que confiaram no meu 
trabalho, de Norte a Sul do Estado, e me 
reconduziram a esta Casa de Leis. 

Ontem estive andando um pouco por 
Cariacica e Vila Velha. Vou continuar andando 
por Vitória, Serra, Viana e todo o Espírito Santo 
agradecendo o carinho com que fui recebido 
durante a campanha, e com que fui reconduzido a 
esta Casa de Leis. Tive um acolhimento 
extraordinário quando caminhei pedindo votos, 
reflexo do meu trabalho nesta Casa e que o povo 
reconheceu.  

Na primeira eleição tive quinze mil e 
noventa votos e nessa campanha de reeleição tive 
dezenove mil, quatrocentos e oitenta e seis votos. 
Lógico, não tive recursos financeiros como outros 
candidatos, mas tive o povo e Deus do meu lado. 
 Agradeço principalmente a Deus que 
esteve do meu lado, porque se não estivesse, com 
certeza não teria obtido a vitória. O Senhor me 
colocou no coração das pessoas, por isso estou 
nesta Casa. 
 Parabenizo a Srª. Deputada Sueli Vidigal 
que, no meu entendimento, ficou em primeiro 
lugar, porque teve quase cento e dezenove mil 
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votos, sem comprar votos, sem ter a máquina 
pública do seu lado. Isso é muito importante. Foi 
um show, Srª. Deputada Sueli Vidigal, o povo 
reconheceu o seu trabalho nesta Casa e a conduziu 
para o representar em Brasília para fazer a 
diferença. Isso é muito importante. Não usou a 
máquina, não comprou votos e teve uma votação 
extraordinária.  

Parabenizamos a Srª. Deputada Sueli 
Vidigal e todos os Deputados que foram às ruas 
pedir voto e conseguiram ser reconduzidos pelo 
povo a esta Casa de Leis. Citamos os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Carlos Casteglione, 
César Colnago e diversos outros. Alguns caíram 
em algumas armadilhas programadas, outros 
foram mais espertos e abriram os olhos. Ao povo 
do Espírito Santo, queremos dizer que 
continuaremos lutando nesta Casa de Leis 
mais do que nunca em retribuição ao carinho que 
o povo teve para conosco nas urnas. Com certeza 
faremos de tudo para honrar os votos recebidos e 
o apoio nas urnas. Que Deus abençoe o povo deste 
Estado e abençoe este Poder para que cada vez 
mais entre nos trilhos. (Muito bem!) 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) - Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Paulo Foletto. (Pausa)  

Ausente, concedo-a à Srª. Deputada Janete de 
Sá. 
 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e 
Srs. Deputados, cumprimentamos todos os 
presentes e os telespectadores da TV Assembléia. 
Assomamos a esta tribuna, hoje, em primeiro 
lugar para nos solidarizar com os familiares das 
vítimas do dramático acidente do Boeing da Gol 
que, lamentavelmente, ceifou vidas não apenas de 
pessoas de outros estados, mas especialmente de 
cidadãos e uma cidadã do território capixaba.
 Prestamos a nossa homenagem e a 
nossa solidariedade com a mais profunda 
consideração aos familiares das vítimas do 
acidente e à sociedade capixaba, que ainda se 
encontra consternada com esse episódio 
dramático e lamentável. 
 Outra questão que também 
abordaremos é que hoje é dia de São 
Franscisco de Assis, um santo por quem temos 
grande estima e adoração e que trata da 
natureza e dos animais. Por causa desses 
nobres seres – muitos deles são pequeninos - é 

que queremos marcar esse nosso pronunciamento. 
A lei que respeita a integridade física da espécie 
animal contra todas as formas de crueldade e maus 
tratos ainda é tratada por boa parte do poder 
público como algo exótico e que não tem nada a 
ver com as pessoas de bem, como se fosse coisa 
de quem não tem o que fazer.  

Mas, deixamos claro que essa é uma 
inverdade e uma cegueira política, somada 
também à insensibilidade humana. A sociedade  
lembrou o quanto é importante sobrevivermos 
respeitando todos os seres que coabitam o mesmo 
espaço com os seres humanos, assim como 
também respeitando o meio ambiente, a natureza e 
todos os animais, mesmo os menores existentes 
em nosso Planeta. 

Informamos que fizemos um Código de 
Proteção aos Animais a pedido, na época, da 
Sociedade Capixaba Protetora dos Animais e de 
vários outros segmentos. Trata-se de uma 
legislação que está concebida no mais avançado 
que existe no País em defesa dos animais, 
inclusive ela é matéria para o curso de Zootecnia 
da UVV. No nosso segundo mandato ele precisará 
de ser aprofundado e ampliado, tendo em vista 
que foi aprovado neste Plenário em 2004 com 
alguns vetos que realmente o prejudicaram muito. 
Neste mandato pretendemos estar junto com as 
entidades protetoras dos animais empenhando-nos 
para aprofundar essa discussão, melhorando o 
Código de Proteção dos Animais e nos 
empenhando para a plena aplicação do mesmo. 
 Em terceiro lugar, queremos falar sobre 
o momento em que estamos vivendo, ou seja, 
sobre as eleições que acontecerão no segundo 
turno, especialmente as eleições presidenciais. 
Deixamos claro para a população - parece uma 
guerra de eleição, quem vai e quem não vai, enfim 
é uma briga muito grande pelo segundo turno – 
que essa luta não é do bem contra o mal. É uma 
luta que precisa de ser encarada como em quem 
devemos votar, em quem devemos confiar para 
melhorar o Brasil. Vemos que é como se um 
candidato fosse do bem e o outro do mal. 
Muito pelo contrário. Dizemos isso porque 
votamos no Lula, o nosso voto é de Luís 
Inácio Lula da Silva e não é de hoje. Votamos 
nele na eleição passada e votaremos em Lula 
porque ainda consideramos S.Ex.ª o melhor 
candidato para o Brasil.  

Tenho cinqüenta anos de idade, já passei 
por diversos governos e considero que o Sr. 
Lula melhorou o meu País. Eu vim das classes 
menos abastadas da sociedade e por isso voto no 
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Sr. Lula. Digo também que o Lula recebeu este 
País com uma agenda ditada pela direita que 
reduzia quase tudo à política econômica ou pior: 
à monetária e à fiscal e disso ninguém pode 
esquecer. O Brasil no fim de 2001 não cumpria 
mais o orçamento, não tinha dinheiro sequer 
para pagar as passagens dos ministros para 
fazerem os seus intercâmbios internacionais 
para trazerem recursos para o nosso País; o 
dólar estava a quatro reais e o risco Brasil era 
enorme.  

O Governo Lula é de centro esquerda - não 
é um governo totalmente de esquerda - e foi capaz 
de acalmar a economia, de baixar o risco Brasil, 
de aumentar as exportações e de cumprir uma 
agenda econômica que não era a sua prioridade e 
nem a dos movimentos populares, sem com isso 
privatizar sequer uma estatal, ou seja, se 
desfazer do patrimônio que é público e é do 
povo. E mais: o Sr. Lula colocou na política 
brasileira de modo definitivo, junto com o meu 
partido o PSB, uma agenda social importante e 
com êxito. Segundo Maria Inês Nassif, do Valor 
Econômico, de 24 de agosto, o maior rigor em 
programas como o Bolsa-família e os do 
Ministério das Cidades foram feitos exatamente 
no Governo Lula, que também desintermediou o 
voto da população pobre que antes passava pelos 
chefes políticos locais. E todos sabem muito bem 
dos currais eleitorais que hoje estão sendo banidos 
da nossa sociedade. Se isso é certo, então não há 
paternalismo na atual política de promoção do 
social do Governo Lula.  

O engraçado é que na política anterior do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso todos viram o 
Brasil se banindo de dinheiro com empréstimos do 
BNDES com juros baixos para privatizar estatais, 
inclusive a CVRD, empresa onde trabalho até 
hoje, como também a CSN, a Escelsa, a CST e 
várias outras empresas que foram privatizadas e 
que necessariamente não precisariam ter sido 
vendidas porque era um patrimônio público que 
dava lucro para a sociedade.  
A opinião dominante chamava isso de pregresso. 
Mas quando se dá dinheiro aos mais pobres para 
comer e se vestir melhor, essa mesma opinião da 
classe dominante entende que dinheiro nas mãos 
de pobre não presta. Porém, para vender as 
estatais e colocar o dinheiro nas mãos dos 
poderosos, pode. Portanto, só tenho a discordar 
dessa opinião dos poderosos que dizem que 
dinheiro nas mãos de pobre não presta. Presta sim. 
É muito valioso e é necessário para diminuir as 
desigualdades sociais em nosso País. 

Sr. Presidente em exercício, queremos uma 
sociedade democrática e isso significa, em 
primeiro lugar, o fim da miséria e a redução da 
desigualdade social. Temos visto que o Governo 
Lula tem feito isso. Quando fomos aos bolsões de 
pobreza, quando caminhamos por todo o nosso 
Estado pedindo votos para deputada estadual 
vimos quanto a população pobre está satisfeita 
com o governo do Sr. Luís Inácio Lula da Silva, 
porque estão vendo que a Bolsa-Família está 
tendo mais vigor e está sobrando um pouquinho 
mais de dinheiro. 
 É claro que o governo do Sr. Luís Inácio 
Lula da Silva não resolveria todos os problemas 
do Brasil da noite para o dia, em um país que há 
quinhentos anos vem sendo dilapidado, mas ainda 
se constitui em esperança para a população 
brasileira mais pobre. E para isso estaremos nesta 
Casa unindo esforços junto com o centro esquerda 
do nosso país para arregimentar os trabalhadores e 
todos aqueles que consideram que somos capazes 
de continuar governando. 
 Nesta Casa não vamos passar a mão na 
cabeça de ninguém. Lula e PT têm muitas 
diferenças. O PT muitas vezes atrapalha o 
Governo Lula, o mesmo não acontece do Governo 
Lula atrapalhar o PT. Agora, ficou claro para 
todos nós, no governo Lula as CPIs funcionaram. 
Os processos não foram engavetados pelos 
procuradores gerais e a Polícia Federal age. Por 
que vamos mudar esse quadro se, pelo menos, a 
bandidagem que sempre existiu neste país 
começou a ser punida? Temos que abominá-la? 
 Sr. Deputado Carlos Casteglione, ficou 
evidente quando mostrou que no PT tem muita 
gente desonesta. Excluindo V.Exª. Mas tem muita 
gente desonesta, precisa fazer uma faxina e punir 
os culpados para não manchar um governo 
decente, um governo que tem feito de tudo para 
tentar melhorar o nosso país. Ave Maria! Se o 
presidente Sr. Luís Inácio Lula da Silva tivesse 
feito aquilo que queríamos, com certeza teríamos 
um golpe de Estado neste país. 
 Agradecemos a população capixaba que 
confiou no nosso trabalho, que confiou o seu 
valoroso voto na nossa candidatura, nos 
reelegendo deputada estadual para esta Casa, 
honraremos cada voto e defenderemos os 
capixabas. 
 Sr. Deputado Euclério Sampaio, nós, que 
viemos da eleição passada com dez mil e 
novecentos votos, conseguimos dobrar a nossa 
votação; tivemos quase vinte e dois mil votos, ou 
seja, vinte e um mil e setenta e sete votos. 
Dobramos a votação de um mandato para outro. 
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Isso significa que a população aprovou o nosso 
trabalho, sem apoio dos políticos de carreira e 
com pouco recurso. A nossa vitória teve o apoio 
da nossa categoria, apoio dos pobres, daquelas 
pessoas que acreditam no trabalho desta deputada. 
 Aos nossos eleitores, a todos aqueles que 
confiaram o seu valioso voto na candidatura da 
Sr.ª Deputada Janete de Sá, agradecemos e 
deixamos claro que os senhores jamais se 
arrependerão e jamais se esquecerão que votaram 
nesta deputada. Terão de nós o respeito, a 
confiança, um trabalho digno, sério, honesto e de 
bom-senso em defesa do povo capixaba.(Muito 
bem!) 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Sr.ª Deputada Janete de Sá, 
quando V.Ex.ª usa o termo “muitos petistas”, 
dizemos: alguns petistas estão envergonhando o 
nosso partido; mas o nosso presidente tomou todas 
as providências, foi rigoroso quanto ao 
afastamento dos que estavam no governo e que 
inventaram esse novo escândalo. 
 A direção nacional do Partido assumiu a 
coordenação da campanha Lula, afastou o 
coordenador da campanha porque não temos mais 
que tolerar certas ações que estamos vivenciando. 
O Partido dos Trabalhadores tem sido rigoroso no 
afastamento dos corruptos e no combate à 
corrupção e, inclusive, quer uma investigação 
rigorosa de todos os atos que estão sendo 
denunciados. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Deputado 
Carlos Casteglione, ficou claro para todos nós que 
o PT é um partido muito parecido com os outros e 
que não tem santinhos nem puritanos. Ou seja, não 
é o dono da verdade absoluta porque a verdade 
absoluta não existe. Existem verdades em diversos 
segmentos. E o PT não pode vir aqui posar de o 
bom samaritano quando faz ligações, às vezes, 
espúrias com a direita, como vários outros 
partidos, conforme vi e presenciei quando estive 
no Sul do Estado. Aqui me reservo a optar 
novamente em não dizer onde foi e nem com 
quem foi. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) – Sr.ª Deputada Janete de Sá, 
V.Ex.ª está dizendo que fiz uma “colinha” com o 
Sr. Camilo Cola? Isso é público, nunca escondi. O 
Sr. Camilo Cola, Deputado Federal eleito, me 
pediu autorização para fazer uma cola conjunta, eu 

autorizei e S.Ex.ª fez e a distribuiu. Atuei na 
região, S.Ex.ª também é participante e militante lá 
na diocese. Não tenho nada para esconder. Foi 
acordado comigo. 
 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Isso mostra 
que o PT não é mais o mesmo, V.Ex.ª dá uma 
de puritano nesta Casa e se permitiu fazer uma 
“colinha” com o Sr. Camilo Cola! Me dá 
licença, vou tirar o meu quepe, porque não dá! 
(Pausa) 
 Sr. Presidente, pela ordem! Requeiro a 
V.Ex.ª verificação de quorum para efeito de 
manutenção da sessão. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 
CASTEGLIONE) – É regimental. 

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

 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO procede à 

chamada a que respondem (05) os Srs. Deputados 
Carlos Casteglione, Euclério Sampaio, Janete de 
Sá, Neto Barros e Robson Vaillant. 

 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (NETO 

BARROS) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada cinco Srs. Deputados. 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS 

CASTEGLIONE) – Não há quorum para 
manutenção da sessão, pelo que vou encerra-
la. Antes, porém, convoco os Srs. Deputados 
para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 

 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
O que ocorrer. 
 
 
ORDEM DO DIA: 

 
 
 
(Encerra-se a sessão às dezesseis horas e vinte minutos) 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Gabinete do Governador 

 
Vitória, 04 de outubro de 2006. 
 
MENSAGEM Nº 162/2006 
 
Senhor Presidente, 
 
 Encaminho à apreciação dessa Assembléia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
autorização para alteração das codificações das 
ações orçamentárias 2884609010.576 – 
“Pagamento de Sentenças Judiciais” e 
2824609010.583 – “ Obrigações de Pequeno 
Valor” no Programa de Trabalho da Secretaria de 
Estado da Saúde na Unidade Orçamentária: Fundo 
Estadual de Saúde, constantes do Anexo III da Lei 
nº 8.266 de 31 de janeiro de 2006 publicada no 
Diário Oficial de 01 de fevereiro de 2006, visando 
a substituição da função 28 – Encargos Especiais 
para a função 10 – Saúde, a serem classificadas 
respectivamente: 1084609010.576 – “Pagamento 
de Sentenças Judiciais” e 1024609010.583 – 
“Obrigações de Pequeno Valor”. 
 O referido Projeto de Lei torna-se 
necessário tendo em vista a recomendação do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
através da Decisão TC-1763/2006 de 04 de julho 
de 2006, para que todas as despesas relativas a 
ações e serviços de saúde, passem a ser registradas 
na função 10 – Saúde. 
 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 300/2006 

 
Altera o Anexo III da Lei nº 
8.266, de 31 de janeiro de 2006. 

 

 Art. 1º Ficam alteradas as codificações das 
ações orçamentárias 2884609010.576 – 
“Pagamento de Sentenças Judiciais” e 
2824609010.583 – “Obrigações de Pequeno Valor” 
no programa de trabalho da Secretaria de Estado da 
Saúde na Unidade Orçamentária: Fundo Estadual 
de Saúde, respectivamente para 1084609010.576 – 
“Pagamento de Sentenças Judiciais” e 
1024609010.583 – “Obrigações de Pequeno 
Valor”, constantes do Anexo III da Lei nº 8.266, de 
31 de janeiro de 2006 publicada no Diário Oficial 
de 01 de fevereiro de 2006. 
 
 Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir os créditos adicionais necessários ao 
cumprimento desta Lei. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
janeiro de 2006. 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Gabinete do Governador 
 

Vitória, 06 de outubro de 2006. 
 
MENSAGEM Nº 168/2006 
 
Senhor Presidente, 
 
 Comunico à Mesa Diretora dessa ilustre 
Assembléia Legislativa que me afastarei do 
exercício da Chefia do Poder Executivo no período 
de 07 a 18 do corrente mês, ocasião em que 
assumirá o Governo o Exmo Sr. Vice-Governador 
do Estado Dr. Welington Coimbra. 
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO N° 2780 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, CARLOS CÉSAR DOS ANJOS 
SAD, do cargo em comissão de Sub-Coordenador 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, do gabinete do Deputado Euclério 
Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 063630-0, a partir de 
02/10/2006. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2781 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SUSANE DE MATTOS SILVA 
PADILHA, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar. código 
ASGRP, do gabinete do Deputado José Ramos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2782 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FABIANA ASSIS VEZULA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar. código ASGRP, do 
gabinete do Deputado José Ramos, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo n° 
063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2783 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RONALDO PADILHA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar. código ASGRP, do 
gabinete do Deputado José Ramos, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2784 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, WHERRYKSOML WALMIR 
RODRIGUES DOS REIS, do cargo em comissão 
de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar. código AXGRP, do gabinete do 
Deputado José Tasso, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo n° 063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2006 Diário do Poder Legislativo - 3 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2785 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PRISCILA KIEFER, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar. código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063631-0, a partir de 02/10/2006.. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2786 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, BRUNO DANTAS 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de 
Adjunto Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 

ATO N° 2787 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, a partir de 06/10/2006, na 
forma do artigo 61, § 2°, alínea “a”, da Lei 
Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 1994, 
LUCIMARA DA SILVA BORGES, do cargo em 
comissão de Supervisor-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, do 
gabinete do Deputado José Tasso, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2788 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANILZA MARQUES DA 
SILVA, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar. código 
TJGRP, do gabinete do Deputado José Tasso, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2789 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO, 
do cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado José Tasso, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2790 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2°, 
alínea “a”, da Lei Complementar n° 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LUDMILA FERNANDES 
PESSOA MACHADO, do cargo em comissão de 
Sub-Coordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, do gabinete do Deputado José Tasso, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2791 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALTAIR ARAÚJO FERNANDES, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar. código 
ASGRP, no gabinete do Deputado José Ramos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2792 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALMIR NERIS DE SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar. código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063631-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2793 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, ILDEMAR ANTÔNIO CIPRIANO, para 
exercer o cargo em comissão de Sub-Coordenador 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, no gabinete do Deputado José Tasso, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063625-0. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2794 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, TATIANE SILVA PAULA, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar. código TJGRP, no 
gabinete do Deputado José Tasso, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2795 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar. código 
AGGRP, no gabinete do Deputado José Tasso, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2796 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, WHERRYKSOML WALMIR 
RODRIGUES DOS REIS, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado José Tasso, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063625-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2797 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANILO JOSÉ JUFFO RODRIGUES, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar. código 
SCGRP, no gabinete do Deputado Euclério 
Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo n° 063630-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 
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ATO N° 2798 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, REGINA ESPINOSO PAULÚCIO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar. código 
ASGRP, no gabinete do Deputado José Ramos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo n° 063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2799 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANILO RIBEIRO NUNES, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar. código ASGRP, no 
gabinete do Deputado José Ramos, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo n° 
063627-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2800 

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

 DECLARAR, ponto facultativo na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, no dia 13 de outubro de 2006. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2801 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar n° 46/94, ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, dos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 
 

 
NOME 

 
MAT. 

 
CARGO 

 
%

 
VIGÊNCIA 

 
 
FERNANDO 
LYRA 

 
203842-0 

 
Adjunto 

Legislativo 

 
5 

 
02/09/2006 
 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2802 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONCEDER, de acordo com o art. 108 da 
Lei Complementar n° 46/94, ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE, em caráter permanente, aos 
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa 
abaixo relacionados: 
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NOME 

 

MAT. 

 

CARGO 

 

% 

 

VIGÊNCIA 

 

ILKA 

LOUREIRO 

ROCHA 

 

016616020 

Agente de 

Apoio 

Legislativo - 

EAGAL 

 

3,25 

 

26/09/2006 

JOSÉ MARIA 

FERNANDES 

DA SILVA 

 

202096-3 

 

Adjunto 

Legislativo 

 

3,40 

 

03/09/2006 

MARIA ROSA 

OLIVEIRA DOS 

SANTOS 

 

016615-4 

Assistente de 

Apoio 

Legislativo - 

EASAL 

 

3,30 

 

17/09/2006 

 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ATO N° 2803 

 
 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 n° 46/94, ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, dos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 

NOME MAT. CARGO % VIGÊNCIA 

 

CRISTIANE 

SILVA NEVES 

034746-9 Agente de Apoio 

Legislativo – 

EAGAL 

25 26/09/2006

EDUARDO 

VIRGÍNIO 

AMORIM 

201076-3 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

10 22/09/2006

GILDÁZIO LUIZ 

SCALZER 

202075-0 Técnico Júnior de 

Gab. Rep. 

Parlamentar – 

TJGRP 

10 03/09/2006

JOSÉ ADELSO 

BIANCARDI 

016606-5 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

45 03/09/2006

JOSÉ MARIA 

FERNANDES DA 

SILVA 

202096-3 Adjunto 

Legislativo 

10 18/09/2006

KARLA QUEIROZ 

DE OLIVEIRA 

201540-4 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

25 02/09/2006

LAURO 

AUGUSTO CASSA 

MONTEIRO 

200641-3 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

15 17/09/2006

LUCI MAURO 

LIMA 

200786-0 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

10 08/09/2006

MÔNICA MÉDICE 

PAES 

201642-7 Taquígrafo 

Parlamentar 

Apanhador – 

ETPA 

15 30/08/2006 

(data da 

protocoliza

ção da 

averbação) 

NEIDE 

APARECIDA 

SILVA GOMES 

034701-9 Agente de Apoio 

Legislativo – 

EAGAL 

25 19/09/2006

PAULO CÉSAR 

CASOTTI SIMÃO 

201228-6 Assistente de 

Apoio 

Legislativo – 

EASAL 

35 01/09/2006

ROSSE MARY DE 

OLIVEIRA 

016773-8 Agente de Apoio 

Legislativo – 

EAGAL 

35 13/09/2006

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
ERRATA 

 
 No Ato nº  1.830 de 11/12/2002, publicado 
em 11/12/2002, em nome dos servidores abaixo 
relacionados: 

Matrícula Servidor Onde se lê: Leia-se: 

200658-8 Hilton 

Malafronte 

Lopes 

25/08/01 24/10/01 

201540-4 Karla Queiroz 

de Oliveira 

12/07/01 11/08/01 

016617-0 Maria Nedir 

Mota 

Gonçalves 

29/07/00 20/08/00 
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016615-4 Maria Rosa 

Oliveira dos 

Santos 

25/09/01 11/10/01 

016773-8 Rosse Mary de 

Oliveira 

03/08/01 27/08/01 

 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de outubro de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
 

ERRATA 
 

 No Ato nº 2.708, de 04/10/2006, publicado 
em 04/10/2006, da Mesa da Assembléia 
Legislativa, onde se lê: 
 
 “(...) MARIVONE DOS SANTOS 
NATIVIDADE (...)” 
 
 Leia-se: 
 
 “(...) MARIVONE SANTOS DA 
NATIVIDADE (...)” 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 
de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
 

ERRATA 
 

 No Ato nº 2.767, de 05/10/2006, publicado 
em 06/10/2006, da Mesa da Assembléia 
Legislativa, em nome de ADRIANA MARIA 
DOS SANTOS PERTEL.  
 
 Leia-se: 
 
 “(...) a partir de 02.10.2006 (...)” 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 
de outubro de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1° Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
 

COMUNICADO 
 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico Nº 0055/2006 

Processo Nº 063540-0 
 
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 Aquisição de 
Materiais Elétricos, listados no Anexo I do 
Edital. 
 
O Edital está disponível no site: 
 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 23/10/2006 às 
13:45h. 
 
Abertura das Propostas:  
23/10/2006 às 13:45h. 
 
Início da Sessão de Disputa: 23/10/2006 às 
14:00h. 
 
Maiores informações através do 
 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou  pelos Tel/Fax.: 
(27) 3382-3874 ou 3382-3754 
 

Vitória/ES, 09 de Outubro de 2006. 
 
 

VIRGINIA HELENA ZANCHETTA E GAVA 
Pregoeira – ALES 

 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
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. 
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