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ATA DAS SESSÕES 
 
CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 
DE AGOSTO DE 2006. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 
(A convite de S.Ex.ª, ocupa a 
cadeira da 2ª Secretaria o Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida) 

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

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

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

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 A Presidência registra, com satisfação, a 
presença do ex-Comandante do 38.º BI, Sr. Pedro 
Amaral Oliveira (Pausa) 
 

Convido o Sr. 1.º Secretário a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício nº 258/2006, do Deputado Jurandy 
Loureiro, justificando sua ausência à sessão ordinária 
do dia 09 de agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua à leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
MENSAGEM Nº 132-A /2006 
 
Vitória, 28 de julho de2006. 
 
Senhor Presidente 
 
 Atendendo ao solicitado no OF/SGP/ALES 
Nº 254, de 22 de julho de 2006, estou encaminhando 

à Mesa Diretora dessa Assembléia Legislativa, cópia 
do OF/SESA/GS/Nº 1032/06, onde o Secretário de 
Estado da Saúde responde aos questionamentos do 
Deputado Neto Barros, formulados através do 
Requerimento nº 179/06.  
 
 Atenciosamente 
 

PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Ciente. Ao Sr. Deputado Neto 
Barros, por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
MENSAGEM Nº 137/2006 
 
Vitória, 14 de agosto de 2006. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Objetiva a presente restituir a essa 
Assembléia Legislativa os Autógrafos de Projetos de 
Leis que, sancionados, foram transformados nas Leis 
adiante enumeradas: 
 

LEI ORDINÁRIA Autógrafo 
8375 109/06 

8376 – LDO 114/06 
 

 Atenciosamente, 
 

PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 251/06 
 

Institui no Calendário oficial do 
Estado a transferência simbólica da 
Sede do Governo do Estado para o 
Porto de São Mateus, no Município 
de São Mateus, neste Estado, em 
comemoração do dia Nacional da 
Consciência Negra. 

 
A ASSEMBÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica instituída no Calendário oficial 
do Estado a transferência simbólica da Capital do 
Estado do Espírito Santo para o Porto de São Mateus, 
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Município de São Mateus, neste Estado, no dia 20 
(vinte) de novembro, em comemoração ao dia 
Nacional da Consciência Negra. 
 
 Art. 2º Em todo o Estado os 
estabelecimentos da rede pública de ensino estaduais, 
comemorarão o dia com palestras e trabalhos 
escolares alusivos a comemoração da Consciência 
Negra, inclusive, com programações cívicas abertas à 
comunidade. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 07 de agosto de 2006. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Senhor Presidente, 
 Senhores Deputados, 
 
 Este Projeto de Lei vem em defesa de um dos 
mais importantes sítios históricos do Brasil – o 
“Porto de São Mateus”, objetivando trazer-lhe o 
reconhecimento e a importância devidos. 
 Faremos um breve relato histórico deste 
Porto, para que se justifique este Projeto. 
 “O rio de nome Kiri-Kerê, conhecido hoje 
como Cricaré, era transpassado por navegantes que 
saíam da Capitania Hereditária do Espírito Santo (em 
1544). Esses navegantes , por volta de 1558, pediram 
socorro ao II Governo-Geral do Brasil, devido aos 
constantes ataques indígenas, por causa das terras que 
os portugueses se apossaram. 
 Mem de Sá, enviou para acudi-los seu filho 
de 20 anos de idade (Fernão de Sá) com cerca de 200 
homens, que foi derrotado pelos Índios Aymoré, 
onde, abandonado pelos companheiros,morreu com 
uma flecha no pescoço. Diante disto, Mem de Sá, 
grande colonizador, enviou uma esquadra com dois 
mil homens para desferir vingança contra os índios 
que feriram de morte seu filho. Esta batalha foi um 
dos primeiros genocídios acontecido em nossa terra, 
Brasil, onde os índios foram vencidos. Começando, 
assim, os brancos portugueses a povoá-la. 
 Em 21 de setembro de 1596, celebrou-se o 
marco histórico que elevou o povoamento das 
margens do Kiri-Kerê (Cricaré) à “Aldeia de São 
Metheus”. 
 Com o tempo, a fama da riqueza trouxe 
muita gente da Europa, Senhores de famílias 
coroadas, comerciantes, artistas, arquitetos, que com 
a força da raça negra, construía-se a nova terra. 
 Nesta época, já se instalara uma sociedade 
escravocrata, onde o comércio de escravos se 
perpetuaria por muitos anos. Estes negros eram 
trazidos da África em navios que atracavam no 
“Porto de São Matheus”. 

 Em 15 de setembro de 1764, a “Aldeia de 
São Matheus” foi elevada à categoria de Vila com o 
nome “Vila Nova do Rio de Sam Matheus” e foi 
anexada a Porto Seguro-Bahia. Isto deixou a “Vila 
de Vitória” em pânico por usufruir dos proventos 
vindos deste Porto. 
 Devido aos navios que atracavam aos montes 
na “Vila de São Matheus”, esta se transformou 
numa das Vilas mais promissoras deste Brasil. Onde 
se comprava e vendia gente, com centenas de 
prisioneiros vindos da África nos porões das 
embarcações negreira, para serem negociados. 
 Com o passar dos tempos a “Vila de 
Vitória” exigiu que a Coroa Portuguesa instalada no 
Rio de Janeiro, fizesse a “Vila de São Matheus” – 
com seu próspero Porto – voltar à pertencer à 
Província do Espírito Santo. 
 Com a Carta Régia de 29 de março de 1809, 
D. João VI fez o Espírito Santo limitar-se ao norte 
com o Rio Mucuri, fazendo com isso que São Mateus 
voltasse a pertencer ao Espírito Santo (seu antigo 
domínio). 
 Esta medida foi motivo de anos de disputas e 
combates, pois os governantes da Bahia não 
aceitaram tal atitude que causou a perda das riquezas 
da Vila de São Matheus. 
 Esta disputa aconteceu até que José 
Bonifácio, em 10 de agosto de 1823, reconheceu o 
território da “Vila de São Matheus” como sendo 
espírito-santense. 
 São Mateus teve muito prestígio e 
estabeleceu relações de poder com a Corte, 
ampliando seu comércio. Como prova de sua 
importância, em 02 de abril de 1832, a Província do 
Espírito Santo foi dividida em duas comarcas: 
Vitória e São Mateus. 
 Em 04 de setembro de 1850, a Lei Eusébio 
de Queirós estabeleceu a proibição, e o último navio 
trazendo escravos para o Brasil, foi detido no Cricaré 
dia 20 de janeiro de 1856, com cerca de 350 negros. 
Mas, mesmo assim, continuou o tráfico de negros, 
por vários anos ainda se fez, através de inúmeros 
negócios feitos pelas várias firmas estabelecidas na 
cidade.” 
 E assim, se fez a história deste Porto, o qual 
queremos lutar por sua conservação e coloca-lo em 
lugar de destaque devido. 
 Queremos dar o verdadeiro reconhecimento e 
respeito a este Porto que hoje nos enche de orgulho e 
outrora nos encheu de riquezas. Porto este que 
conheceu intensa atividade e que hoje somente 
lembra da riqueza que passou. 
 Assim, é que submetemos o presente Projeto 
à valorosa apreciação dos nobres pares, na boa 
expectativa de que serão sabiamente aprovados pelos 
senhores. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Cidadania e Educação. 
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 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PROJETO DE LEI N° 252/06 
 

Determina a inserção de placas de 
aviso em elevadores públicos e 
privados. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1°Fica determinado a obrigatoriedade de 
placas de “aviso aos usuários” em elevadores 
públicos e privados. 
 
 Art. 2° A placa de aviso deverá ficar em 
local visível na porta do elevador, em letras garrafais, 
com os seguintes dizeres: “Antes de entrarem no 
elevador verificar se o mesmo encontra-se parado e 
nivelado neste andar”. 
 
 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 07 de agosto de 2006. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Senhor Presidente, 
 Senhores Deputados, 
 
 É de conhecimento de todos os vários 
acidentes acontecidos ultimamente com elevadores, 
fazendo inclusive vítima fatais. 
 
 A porta do elevador se abre sem que o 
mesmo esteja nivelado ao andar, e passageiros 
despercebidos entram pensando estar penetrando o 
recinto e acabam por cair no poço do elevador. 
 
 Assim, com o propósito de evitar tais 
acidentes, apresento este Projeto de Lei, solicitando o 
apoio dos ilustres pares para sua aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Publique-se. Às Comissões de 
Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

PROJETO DE LEI N° 253/2006 
 

Altera o artigo 87 da lei 3.196 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1° O parágrafo único do artigo 87 da Lei 
3.196 passa a vigorar da seguinte forma. 
 
 “Art.87............................................................ 

I - .................................................................... 
II - .................................................................. 
Parágrafo Único – Não sendo ocupante do 
último posto da hierarquia do seu Quadro, o 
Militar Estadual que completar 30 (trinta) 
anos de efetivo serviço prestado à 
corporação, não computando nesta contagem 
de tempo averbações a qualquer título, será 
promovido ao posto ou graduação, conforme 
o caso, imediatamente superior, antes de sua 
transferência remunerada. 

 
 Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2006. 

 
CABO ELSON 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O artigo 87 da lei 3.196 dá uma importante 
garantia aos policiais militares: a promoção após 30 
anos de serviço. No entanto, ao restringir tal 
promoção apenas aos titulares de posto, tal lei 
excluiu tal direito dos praças, pois estes têm sua 
classificação em forma de graduação. Assim, 
exatamente aqueles que fazem o trabalho mais árduo 
e que perfazem a maior parte dos quadris da Polícia 
Militar Esse projeto de lei visa corrigir tal injustiça 
estendo o direito também aos bravos e honrados 
soldados, cabos e sargentos da polícia militar do 
Espírito Santo. 
 Cônscios da tradição generosa desta Casa, 
aguardamos a aprovação da presente proposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Devolva-se ao autor, com base no 
artigo 136, VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, IV da 
Constituição Estadual. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PARECER DO RELATOR 
 

RELATÓRIO 
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 O presente parecer técnico tem por objetivo 
analisar os aspectos constitucionais, legais e de 
técnica legislativa acerca da mensagem 
governamental n° 105/2006, que vetou totalmente o 
Projeto de Lei 45/2005, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio que dispõe sobre a isenção da 
taxa de estacionamento cobrado por instituições 
financeiras, hospitais ou estabelecimento similares 
que possuam estacionamento cobrado e que 
estejam instaladas no Estado do Espírito Santo. 
 É o breve relatório. 
 

ANÁLISE JURÍDICA 
 

 O veto tem fundamento, conforme se verá 
pelos argumentos a seguir aduzidos. 
 A Constituição Federal fixa a competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Civil 
(art. 22, inciso I). Através da proposição citada 
acima, bem se vê que o assunto abordado invade, o 
campo do direito civil. É que o conteúdo legislado 
refere-se, em substância, à modificação dos 
elementos da propriedade privada, à normatização 
das relações intersubjetivas havidas entre proprietário 
e não-proprietário (na relação existente na exploração 
da propriedade) 
 A proposição em tela, como anteriormente 
dito, pretende isentar da taxa de estacionamento 
cobrado por instituições financeiras, hospitais ou 
estabelecimento similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instaladas 
neste Estado. Essa é a idéia trazida pelo art. 1° da 
proposta. Vejamos então: 
 

Art. 170 - A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes 
princípios: 
 
(...) 
 
IV – livre concorrência; 
 
(...) 
 
Parágrafo único – É assegurado a 
todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, 
independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei. 
 
Art. 174 - Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. 

 
 A teor do que preconiza a Constituição 
Federal, no Art. 170, caput, inciso IV, parágrafo 
único e Art. 174, significa que a livre concorrência 
e a livre iniciativa impõem aos agentes econômicos 
a escolha da forma de cobrar pelos seus produtos 
e serviços. Ao Estado, em conseqüência, é vedado 
interferir nas regras do jogo econômico, salvo para 
evitar seu abuso e proteger o consumidor no que diz 
respeito à qualidade dos produtos e suas condições de 
comercialização, matéria de exclusiva competência 
federal e já regulada pelas leis n° 8.079/90 (Código 
do Consumidor) e n° 8.887/94 (Lei Antitruste). 
 Como se vê, é necessário observar o 
afrontamento à competência privativa da União para 
legislar sobre direito civil, e aos princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência, para que não haja 
violação quanto a sua constitucionalidade formal e 
material. 
 Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já 
teve a oportunidade de se manifestar sobre matéria 
idêntica ao Projeto de Lei vetado, vejamos: 
 

EMENTA: 
 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 2°, CAPUT E §§ 1° E 2°, 
DA LEI N° 4.711/92 DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS EM ÁREAS 
PARTICULARES. LEI 
ESTADUAL QUE LIMITA O 
VALOR DAS QUANTIAS 
COBRADAS PELO SEU USO. 
DIREITO CIVIL. INVASÃO DE 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DA UNIÃO. 1. Hipótese de 
Inconstitucionalidade formal por 
invasão de competência privativa 
da União para legislar sobre 
direito civil (CF, artigo 22, I). 2. 
Enquanto a União regula o direito 
de propriedade e estabelece as 
regras substantivas de intervenção 
no domínio econômico, os outros 
níveis de governo apenas exercem 
o policiamento administrativo do 
uso da propriedade e da atividade 
econômica dos particulares, tendo 
em vista, sempre, as normas 
substantivas editadas pela União. 
Ação julgada procedente 
 
(ADI 1918/ES – ESPÍRITO 
SANTO – ADIN – Relator (a): 
Min. MAURÍCIO CORRÊA – DJ 
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01-08-2003 – REQTE: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DO COMÉRCIO – CNC ADVDOS.: 
GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO E 
OUTROS REQDO. : 
GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – REQDA. 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) 

 
 Isso posto, opino pela Manutenção do Veto 
Total, acerca do Projeto de Lei n° 45/2005, que 
pretende dispor sobre a isenção da taxa de 
estacionamento cobrado por instituições financeiras, 
hospitais ou estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instaladas no 
Estado do Espírito Santo. 

 
PARECER Nº 214/2006 

  
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Manutenção do Veto Total, aposto ao Projeto 
de Lei nº 45/2005, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que pretende isentar da taxa de 
estacionamento cobrado por instituições financeiras, 
hospitais ou estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instaladas no 
Estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Comissões, em 08 de agosto de 
2006. 
 

ZÉ RAMOS - Presidente 
CLAUDIO VEREZA - Relator 

PAULO FOLETTO 
HERALDO MUSSO 

SUELI VIDIGAL 
EUCLÉRIO SAMPAIO - Contra 

 
 O SR. PRESIDENTE –( CÉSAR 
COLNAGO) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 142/2006, de autoria do 
Senhor Deputado Neto Barros, dispõe sobre a 
garantia do direito dos detentos ao trabalho e 
educação em todas as unidades prisionais do Estado 
do Espírito Santo, para tanto especifica providências, 
Foi a proposição protocolizada neste Poder 
Legislativo no dia 24 de maio de 2006. 

Por sua vez, foi o Projeto lido na Sessão 
Ordinária do dia 30 do mesmo mês e ano, 
oportunidade em que recebeu despacho, do Senhor 

Presidente da Assembléia Legislativa, devolvendo-o 
ao seu autor, sob a fundamentação de 
inconstitucionalidade por infringência dos 
dispositivos do art.22, inciso I, da Constituição 
Federal. 
 Tempestivamente, o autor apresentou recurso 
do referido despacho e, conseqüentemente, a 
proposição recebeu encaminhamento para esta 
importante Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, para fim de elaboração 
de parecer referente à análise da argüição de 
inconstitucionalidade gravada (parágrafo único, do 
art.136, da Resolução 1.600/91 – Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa). 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora em 
análise, de autoria do Senhor Deputado Neto de 
Barros, visa determinar o Direito de Garantia ao 
Trabalho e a Educação dos detentos, em todas as 
unidades prisionais do Estado do Espírito Santo. Para 
tanto, especifica providências, como: (a) conferir 
atribuições para as Secretarias de Estado da 
Segurança Pública, da Justiça, da Educação, além de 
outros órgãos públicos; (b) firmar parcerias; (c) 
retenção de pagamento do preso nos casos que indica 
etc. 
 

 Inicialmente, cabe destacar a base 
constitucional argüida no despacho do Senhor 
Presidente que devolveu o Projeto de Lei nº 142/2006 
ao seu autor por considera-lo inconstitucional, 
Destarte, a diagnose jurídica confirma que o objeto 
da proposição pertence ao campo das matérias 
privativas da União (art. 22, I, CF), senão vejamos: 
 

“Art. 22. Compete privativamente 
à União legislar sobre”: 
 
I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aronáutico, espacial e do 
trabalho; 
(negritamos) 

 
 A questão da regulação das formas de 
aplicação da pena encontra-se contida na esfera do 
Direito Penal, conseqüentemente, é restringida 
constitucionalmente para a competência legislativa 
privativa da União.Neste contexto, apenas uma Lei 
Complementar federal delegadora poderia transferir 
para os estados a tarefa de legislar sobre o tema 
(parágrafo único, do art.22, da CF), porém tal lei 
complementar não existe. 
 Assim, não cabe outro resultado 
técnico/jurídico de que, mesmo sendo meritório, o 
Projeto de Lei nº 142/2006 contem vício formal 
irremediável, que o grava com inconstitucionalidade. 
 Não obstante, outro fator de 
inconstitucionalidade formal é revelado pela 
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Constituição Estadual, ou seja, o Projeto também 
trata de matéria de iniciativa legislativa privativa do 
Chefe do Executivo. Em outros termos, a Proposição 
cria atribuições novas para as Secretarias de Estado 
da Segurança Pública, da Justiça, da Educação, além 
de outros órgãos públicos e, ao assim proceder, 
invade a competência legislativa privativa do Senhor 
Governador do Estado (art.63.parágrafo único, inciso 
VI, da Constituição Estadual). 
 Ex Positis, sugerimos aos ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER DO VENCIDO Nº 216/06 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO DO 
PRESIDENTE, PL nº 142/06 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 08 de agosto 
de 2006. 
 

ZÉ RAMOS 
Presidente 

PAULOFOLETTO 
Relator 

HERALDO MUSSO 
SUELI VIDIGAL - Contra 

CLAUDIO VEREZA - Contra 
 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
Parecer nº 229/2006, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação da Redação Final ao Projeto 
de Lei Complementar nº 26/2005, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 219/2005, que Cria o 
Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - É regimental mas depende de 
apoiamento do Plenário. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum para votação. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados Cláudio 
Thiago, Brice Bragato, Claudio Vereza, César 
Colnago, Délio Iglesias, Euclério Sampaio, Geovani 
Silva, Heraldo Musso, Jurandy Loureiro, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Marcos Gazzani, 

Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida e Robson Vaillant. (16) 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) - Sr. Presidente, responderam à chamada 
dezesseis Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Há quorum para votação. 
  
 A SRª. BRICE BRAGATO - Sr. Presidente, 
na qualidade de Líder do PSOL, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Brice Bragato. 
 
 A SRª. BRICE BRAGATO – (Sem revisão 
da oradora) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, ainda não é formal, mas assomamos a 
esta tribuna para comemorar a vitória do povo do 
Ibes e do movimento comunitário de Vila Velha, 
especialmente na pessoa de seu presidente, Sr. 
Alfredo Carlos Intra, presidente em exercício, na 
licença do nosso companheiro, Sr. Afonso Coradine, 
que se candidatou a senador pelo PSOL. 
 O movimento comunitário tem mobilizado 
aquela comunidade contra a privatização de uma área 
de mil e dezoito metros quadrados, em favor de uma 
escola privada que seria construída e organizada por 
uma associação adventista. Nem o movimento 
comunitário, nem o povo do Ibes, nem esta Deputada 
tem nada contra a organização adventista, muito 
menos contra os adventistas. Mas entre uma escola 
particular e um “Joãozinho Público”, que é o nome 
fantasia daquela antiga escola, ficamos com a escola 
pública.  

Um passarinho nos disse que o Governador 
Paulo Hartung já enviou um ofício a esta Casa 
revendo o seu próprio ato de ter cedido por vinte 
anos, prorrogáveis por mais vinte, aquela escola 
pública para a citada instituição privada. Chama-se o 
princípio da auto-tutela, do Direito Administrativo, 
pelo qual o Executivo pode rever seus próprios atos. 
 Agora o governo está técnica, constitucional 
e legalmente correto, observado um princípio do 
Direito Administrativo, ao qual todos os 
administradores públicos estão submetidos. 

Quando o Governador cedeu a área por um 
ato publicado no Diário Oficial, em desfavor de um 
projeto de lei autorizativo desta Casa, feriu o 
princípio da legalidade. E foi com base nisso e a 
pedido do movimento comunitário do Ibes que 
entramos com um decreto do Legislativo para 
revogar a matéria, cujo regime de urgência havia sido 
votado no Expediente de ontem e está na cabeça de 
pauta a revogação da presente matéria. Mas se o 
governo realmente enviar o oficio antes do horário da 
Ordem do Dia, revendo o seu próprio ato, até o 
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governo receberá os nossos parabéns por esse ato de 
revisão. Condenamos o primeiro ato porque feria a 
prerrogativa da Assembléia Legislativa, o interesse 
público e o direito da comunidade do Ibes. Está de 
parabéns a comunidade que se manifestou com duas 
passeatas. 

Encaminhamos a votação em favor de se 
incluir na presente Ordem do Dia a matéria requerida 
pelo Sr. Deputado Claudio Vereza. 

Parabéns, povo de Vila Velha, movimento 
comunitário e movimento popular. É assim que se 
conquistam as coisas: lutando sempre. (Muito bem!) 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 

na qualidade de Líder do PTB, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, hoje é um dia muito feliz para esta Casa e 
principalmente para o nosso mundo cultural, já que 
chegamos ao final do parecer 229/2006, da Comissão 
de Justiça, pela aprovação da redação final do Projeto 
de Lei Complementar n.º 27/2005, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 220/2005, que 
reorganiza o Conselho Estadual da Cultura. Depois 
de uma ampla discussão em quatro audiências 
públicas, esta Casa de Leis votará a redação final. É 
claro que somos pela aprovação.  
 Assomamos a esta tribuna para dar 
seguimento ao que começamos na sexta-feira, 
quando realizamos o 1º Encontro da Educação, 
Cultura e Turismo. Percebemos, naquele momento, 
por meio das palestras dos nossos convidados, que 
estávamos no caminho certo. É uma união que tem 
que ser feita não só no nosso Estado mas no nosso 
País. Ficamos feliz com o resultado desse seminário, 
que culminou com a apresentação de um produto 
construído ao longo de um ano e meio de trabalho 
nesta Casa de Leis, que é a Orquestra da Sanfona e da 
Viola. Hoje, juntamente com o Sr. Deputado Claudio 
Vereza, vimos a assinatura de um convênio do 
governo do Estado com as cinco prefeituras. Temos 
falado sobre a organização da sociedade. Ganhamos 
mil quinhentos e trinta e dois projetos e ganhamos o 
segundo lugar com o “Mova Caparaó”. Isso 
aconteceu devido a união dos onze prefeitos e das 
treze ONGs. 

Agora, cria-se o Consórcio Metropolitano, 
uma luta de muitos Srs. Deputados desta Casa, com a 
participação dos governos federal e estadual e de 
cinco municípios: Vitória, Serra, Cariacica, Vila 
Velha e Viana. Dentro do consórcio estará embutido 
tudo o que falamos: educação, educação e educação. 
É isso que precisamos fazer nesta nação brasileira 
para combatermos a insegurança que nos cerca. É a 
luta pela segurança com qualidade (Muito bem!) 

 O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, pela 
ordem! Recorro da decisão de V. Ex.ª ao Projeto de 
Lei n.º 253/2006. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
] 
 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, na forma regimental, peço a palavra para 
encaminhar a votação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sr.ªs Deputadas, debateremos e votaremos neste 
momento da leitura do Expediente e posteriormente, 
no Grande Expediente, os grandes projetos que estão 
na pauta da Ordem do Dia.  

Assomamos a esta tribuna hoje para falar 
sobre a região da Grande Flexal. No mês de setembro 
esta Assembléia Legislativa estará debatendo e 
discutindo o maior projeto que tramitará este ano 
nesta Casa: o Orçamento, que será discutido em 2006 
com exercício em 2007.  

Ouvimos atentamente os moradores da 
Grande Flexal, que engloba Flexal I, Flexal II e Nova 
Canaã, a respeito dos vários problemas lá existentes e 
ainda não socorridos pela municipalidade. 
Registramos nossa intervenção ao Orçamento do 
Estado, da mesma forma que fizemos no Bairro Nova 
Rosa da Penha, para que a legalização fundiária lá 
pudesse de fato acontecer. A Cohab está hoje 
promovendo entrega das escrituras - a meta é 
entregar cinco mil - para os proprietários de cinco mil 
lotes e residências naquela região. 

Uma outra grande região que tem o mesmo 
problema é a da Grande Flexal, onde estivemos hoje 
reunidos com a comunidade. E essa talvez seja a 
maior necessidade, além de outras como 
pavimentação e construção de creches. Enfim, a 
legalização fundiária, a escritura para os lotes dos 
moradores da Grande Flexal é de suma importância 
para que o morador, o proprietário de fato tenha um 
documento do seu imóvel, do seu lote. 

Apresentaremos essa emenda assim que o 
Orçamento do Estado chegar a esta Casa, orçamento 
esse avaliado em dez bilhões de reais. Uma vez que o 
Orçamento de 2006 está em 8,9 bilhões de reais, 
apresentaremos emendas e uma delas é da 
regularização fundiária da Grande Flexal, que 
engloba Flexal I e II, Santa Rosa, Modelo e Nova 
Canaã. São bairros que necessitam de investimentos 
por parte do poder público, principalmente da 
prefeitura. Como Deputado, pelas mãos do Estado, 
apresentaremos emendas ao Orçamento para a 
regularização fundiária. 
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 O Sr. Euclério Sampaio – Parabenizamos 
V. Ex.ª e registramos que o governo não precisará 
gastar dez milhões em emendas no ano que vem, 
como diz, porque já estão no Orçamento os dez 
milhões de reais da Rodovia Carlos Lindenberg ... 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Dez bilhões. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio – Dez milhões da 
Rodovia Carlos Lindenberg. Parabenizamos V.Ex.ª 
por essa luta da questão fundiária. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Muito 
obrigado, Sr. Deputado Euclério Sampaio. V. Ex.ª 
vem sendo um parceiro nas intervenções que fazemos 
junto ao governo do Estado, quando o assunto trata 
de melhorias para o povo de Cariacica. 

Fica registrada a intervenção que faremos 
assim que chegar o maior projeto a ser debatido nesta 
Casa, o Orçamento do Estado. Apresentaremos 
emendas pela regularização fundiária da Grande 
Flexal, que merece respeito e o terá. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Em votação o requerimento do Sr. 
Deputado Cláudio Vereza. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Parecer nº 230/2006, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação da Redação Final ao Projeto 
de Lei Complementar nº 27/2005, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 220/2005, que 
Reorganiza o Conselho Estadual de Cultura. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – O requerimento de V. Exª depende 
de apoiamento do Plenário. 
 Em votação. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Exª 
verificação de quorum para efeito de votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Defiro o requerimento de V. Ex.ª 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 

 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados Cabo 
Elson, Brice Bragato, César Colnago, Cláudio 
Thiago, Claudio Vereza, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani Silva, Gilson 
Gomes, Graciano Espíndula, Heraldo Musso, Janete 
de Sá, Jurandy Loureiro, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Mariazinha Vellozo Lucas, Neto Barros, 
Reginaldo Almeida, Robson Vaillant, Rudinho de 
Souza e Sueli Vidigal. (22) 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
vinte e dois Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Há quorum para votação. 
 Informo aos Srs. Deputados que está findo o 
tempo destinado à leitura do Expediente.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPÁIO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Solicito que V. Ex.ª, como 
Presidente, prorrogue o Pequeno Expediente por mais 
algum tempo, até a leitura do décimo segundo item. 
V. Exª pode fazer isso. Estão presentes vinte e dois 
Srs. Deputados nesta Casa de Leis; S. Ex.ªs estão 
com boa vontade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Nos termos do art. 107 do Regimento 
Interno, vou prorrogar o Pequeno Expediente. 

Em votação o requerimento do Sr. Deputado 
Cláudio Vereza. 

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

Aprovado. 
Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão. 
Continua a leitura do Expediente: 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 242/2006, da Deputada 

Janete de Sá, de realização de sessão solene, no dia 
16 de outubro do ano em curso, às 19:00 (dezenove) 
horas, no Plenário desta Casa, em comemoração à 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão o Requerimento n.º 
242/2006, que acaba de ser lido. 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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Requerimento nº 245/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio, de prorrogação, por 90 (noventa) 
dias, da Comissão Especial que preside, criada para 
apurar possíveis irregularidades na importação e 
comércio de Combustíveis no Estado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão o Requerimento n.º 
245/2006, que acaba de ser lido. 

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

Em votação. 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - É regimental. 
Convido o Sr. 1.º Secretário a proceder à 

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

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados Cabo 
Elson, Brice Bragato, Cláudio Thiago, Claudio 
Vereza, César Colnago, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Fátima Couzi, Geovani Silva, Graciano 
Espíndula, Janete de Sá, Marcelo Santos, Mariazinha 
Vellozo Lucas, Neto Barros, Rudinho de Souza e 
Sueli Vidigal. (16)  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (MARCELO 
SANTOS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
dezesseis Srs. Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Há quorum para votação. 
Em votação o Requerimento n.º 245/2006. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Indicação nº 52/2006, do Deputado Claudio 

Vereza, ao Governador do Estado, para a isenção no 
pagamento do pedágio no Estado do Espírito Santo às 
pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência, 
seja ela, física, mental, visual, auditiva e outras. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão a Indicação n.º 
52/2006. 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Indicação nº 53/2006, da Deputada Fátima 

Couzi, ao Governador do Estado, para a inclusão da 
estrada ligando o Distrito de Conduru ao Distrito de 
Burarama no Projeto “Caminhos do Campo”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão a Indicação n.º 
53/2006. 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Indicação nº 54/2006, do Deputado Cabo 

Elson, ao Governador do Estado, para construir um 
píer em Carapebus, no município de Serra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão a Indicação n.º 
54/2006. 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Indicação nº 55/2006, dos Deputados 

Claudio Vereza e Carlos Casteglione, ao Governador 
do Estado, para alterações orçamentárias, que visem 
a elaboração de estudos para a criação da 
Universidade Estadual do Espírito Santo - UEES. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Em discussão a Indicação n.º 
55/2006. 

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

Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1062/2006, do Deputado 

Graciano Espíndula, de voto de congratulações com a 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pela 
realização do VIII Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas, no período de 07 a 10 de 
agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1062/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1063/2006, do Deputado 
Carlos Casteglione, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Castelo, pela realização da 
Feira de Agricultura Familiar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1063/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1064/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento, de Infra-
Estrutura e dos Transportes, pelas inaugurações da 
primeira etapa das obras de pavimentação da ES-375 
– Trecho Vargem Alta - Rodeio, assim como das 
obras de pavimentação da rodovia ES-261 – Trecho 
Fundão - Piranema. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1064/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1065/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa e com o Lions 
Clube Santa Teresa-Colibri, pela realização da IX 
Festa do Vinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1065/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

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

Requerimento nº 1066/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Centro Tecnológico do Mármore e Granito, com o 
Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal 
e Calcário do Espírito Santo, com a Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e com a 
empresa Milanez e Milaneze, pela realização da 22ª 
Feira Internacional do Mármore e Granito – 
Cachoeiro Stone Fair. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1066/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimentos nºs 1067 e 1083/2006, 
idênticos, do Deputado Sérgio Borges e da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com 
Guimarães e Mathias Feiras e Eventos, pela 
realização da 2ª Feira Internacional Capixaba de 
Artesanato - FEINCARTES. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos n.ºs 
1067 e 1083/2006, idênticos, que acabam de ser 
lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimentos n.ºs 1068 e 1088/2006, 
idênticos, do Deputado Sérgio Borges e da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, pela inauguração da 
Unidade de Saúde da Família “Dr. José Moysés”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos n.ºs 
1068 e 1088/2006, idênticos, que acabam de ser 
lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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Requerimentos nºs 1069 e 1084/2006, 
idênticos, do Deputado Sérgio Borges e da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Companhia Docas do Espírito Santo, pela realização 
da Expoportos 2006 – Feira de Logística e Comércio 
Exterior. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos n.ºs 
1069 e 1084/2006, idênticos, que acabam de ser 
lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1070/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Agricultura, com o Incaper, 
com a Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
com a Associação da Festa do Morango, pela 
realização do 2º Simpósio sobre a Produção do 
Morango e da 19ª Festa do Morango . 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1070/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1071/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Extrema Eventos e Participações, pela realização da 
Gran Expoes 2006. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1071/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1072/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Agricultura e com o Incaper, 
pela realização do 3º Seminário de Pecuária de Leite 
de Ecoporanga. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1072/2006, que acaba de ser lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1073/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com. o 
Centro Federal de Educação Tecnológica, pelo 
transcurso de 01 ano de existência da unidade 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1073/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1074/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Tenente Coronel PM Marcos Antônio Souza 
Nascimento, por sua assunção ao Comando do 1º 
Batalhão da Polícia Militar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1074/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1075/2006, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com os 
Srs. Lucas Izoton e João Felício Scárdua, Presidente 
do Sistema Findes/Cindes e Superintendente do 
Sebrae-ES, respectivamente, pelo lançamento do 
livro “Espírito Santo Empreendedor” . 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1075/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1076/2006, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense, pelos excelentes serviços que a Cia 
Vale do Rio Doce vem prestando aos capixabas, 
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especialmente no tocante ao desenvolvimento 
sustentável, com absoluta ênfase para o controle e a 
redução da emissão de particulados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.° 
1076/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1077/2006, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Diretor Geral do Cefetes, Jadir José Pela, pelas 
comemorações de 01 ano da Unidade Cachoeiro, no 
dia 1º de agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1077/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1078/2006, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com os 
habitantes do Município de Mimoso do Sul, pelas 
comemorações de mais uma Data Magna e da 
realização do IX Festival de Inverno da Sanfona e da 
Viola, no distrito de São Pedro do Itabapoana. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1078/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1079/2006, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a Rede 
Gazeta de Comunicações, pela publicação do 
Anuário 2006 do Espírito Santo e pela realização do 
Recall de Marcas “A Gazeta”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.° 
1079/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Requerimento nº 1080/2006, da Deputada 

Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Vitória, assim como com a 
Secretaria Municipal de Cidadania e outros órgãos 
que menciona, pela realização do Seminário de 
Inauguração do Centro de Atendimento às Vítimas da 
Violência e Discriminação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1080/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento nº 1081/2006, da Deputada 

Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Agricultura, pela realização 
do 1º Festival da Goiaba. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1081/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1082/2006, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
pela realização da Semana do Comércio e do 
Empreendedor – Canheorio 2006. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1082/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento nº 1085/2006, da Deputada 

Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e 
com a Citágua – Águas de Cachoeiro, pelo 
lançamento do Programa Córrego Limpo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1085/2006, que acaba de ser lido. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1086/2006, da Deputada 
Janete de Sá, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Fazenda, pela inauguração da 
Central de Atendimento Empresarial - Fácil. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1086/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento nº 1087/2006, da Deputada 

Janete de Sá, de voto de congratulações com o 
Centro Cultural GSA, pela abertura da exposição A 
Política em Cartaz, de Vargas a Lula, de Lindenberg 
a Paulo Hartung. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1087/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

[ 
Requerimento nº 1089/2006, do Deputado 

Graciano Espíndula, de voto de congratulações com 
o povo espírito-santense, pela realização do Fórum 
dos Secretários Municipais de Agricultura. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1089/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1090/2006, do Deputado 
Graciano Espíndula, de voto de congratulações com 
o povo espírito-santense e em especial com a Ordem 
dos Advogados do Estado do Espírito Santo, pelas 
comemorações do Dia do Advogado, em 11 de 
agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1090/2006, que acaba de ser lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1091/2006, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com o Sr. 
Prefeito Municipal de Pedro Canário, pela realização 
do 1º Festival da Goiaba . 
 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1091/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimentos n.ºs 1092 e 1094/2006, 

idênticos, do Deputado Marcelo Santos e da 
Deputada Luzia Toledo, de voto de congratulações 
com a Viação Águia Branca, pelo transcurso de seus 
60 anos de existência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação os Requerimentos n.ºs 
1092 e 1094/2006, idênticos, que acabam de ser 
lidos. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento nº 1093/2006, do Deputado 

Marcelo Santos , de voto de congratulações com a 
Dadalto Eventos, por sua participação e organização 
em acontecimentos destinados à promoção do 
desenvolvimento cultural, turístico, agropecuário e 
comercial deste Estado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1093/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1095/2006, do Deputado 
Marcelo Santos , de voto de congratulações com a 
UFES, pela conquista do Primeiro Lugar Nacional do 
Curso de Engenharia da Computação no Enade 2005 
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). 
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 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1095/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 Requerimentos nºs 1096 e 1099/2006, 
idênticos, dos Deputados Euclério Sampaio e 
Graciano Espíndula, de voto de congratulações com a 
Secretaria do Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, pela realização do Módulo 
4 – Painel “O Papel da Família, da Escola e da Mídia 
na Formação dos Valores”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação os Requerimentos n.ºs 
1096 e 1099/2006, idênticos, que acabam de ser 
lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1097/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de congratulações com o 
CEFETES – Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo, pela realização da 
Aula Inaugural do Curso Técnico de Mecânica, no 
dia 14 de agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1097/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1098/2006, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
artista plástico e designer Ronaldo Barbosa, pelo 
projeto e desenvolvimento da Fundação Dom Cabral, 
de Belo Horizonte. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1098/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

Requerimento nº 1100/2006, do Deputado 
Graciano Espíndula, de voto de congratulações com 
a Prefeitura Municipal de Vila Pavão, pela realização 
da 16ª Pomitafro, no período de 12 a 20 de agosto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1100/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1101/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus, pela realização de seu 7º Congresso de 
Mocidade “Vozes de Júbilo”. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1101/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1102/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Batista Esperança, pelas 
comemorações de seus 09 anos de fundação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1102/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 Requerimento nº 1103/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus Paraíso, pelas comemorações dos 09 anos de 
sua Juventude . 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1103/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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Requerimento nº 1104/2006, dos Deputados 

Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus em Alto Lage, pela realização de sua I 
Conferência de Milagres. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1104/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1105/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus em Alegre, pela realização de sua 
Conferência Missionária . 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1105/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1106/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus em São Cristóvão, pelas comemorações dos 
19 anos de seu Círculo de Oração. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1106/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

Requerimento nº 1107/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus em Alecrim, pela realização dos 23 anos de 
seu Congresso de Mocidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1107/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 

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

Requerimento nº 1108/2006, dos Deputados 
Reginaldo Almeida e Jurandy Loureiro, de voto de 
congratulações com a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus em Vila Bethânia, pela realização de seu 
Congresso de Adolescentes e Juventude. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Em votação o Requerimento n.º 
1108/2006, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, declaramos o nosso voto favorável a esse 
número imenso de votos de congratulações e também 
a inclusões na Ordem do Dia das redações finais do 
Conselho Estadual de Cultura e do Conselho 
Estadual do Patrimônio Cultural. É uma declaração 
de voto coletiva, por atacado. Ao mesmo tempo 
comunicamos a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e aos demais 
colegas que a Comissão de Justiça se reuniu 
ordinariamente, às 13h30min, e deliberou sobre 
diversos processos, também sobre o oriundo da 
Comissão Especial de Inquérito da Corregedoria 
deste Poder, devolvendo o processo à Comissão 
Especial de Inquérito, já que a Casa ainda não 
recebeu o comunicado da liminar concedida à Sr.ª 
Deputada Fátima Couzi a respeito de erros 
processuais na Comissão Especial de Inquérito. 

Para facilitar a defesa de S. Ex.ª, solicitamos 
que o relatório elaborado pelo grupo de trabalho 
criado pelo presidente da Comissão de Justiça, Sr. 
Deputado Zé Ramos, fosse analisado pela Comissão 
Especial de Inquérito no sentido de sanar os erros, 
algumas irregularidades, a maioria meramente 
formal, indicadas nesse relatório. 

De acordo com o Corregedor-Geral, Sr. 
Deputado Geovani Silva, já há um acordo de que até 
na próxima segunda-feira a Corregedoria faça o 
trabalho de sanear o processo e o devolva na sua 
integra à Comissão de Justiça. Portanto, Sr. 
Presidente, sugiro a V.Ex.ª que subsidie o trabalho de 
saneamento do processo com a equipe técnica da 
Casa, a fim de orientar a CEI nessa parte processual. 
E já, embora seja extemporâneo, deixo para a 
próxima Mesa Diretora a sugestão de que no ano que 
vem realize concurso público para compor uma 
equipe técnica de assessoria à Corregedoria-Geral da 
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Casa, para que não fiquemos com esse tipo de 
problema, porque o relatório tem dezessete páginas, e 
nelas há um indicador de problemas formais - nada 
que trate do mérito – de questões formais que se não 
observadas pela Comissão de Justiça poderiam 
invalidar toda a tramitação do processo na Comissão 
de Justiça. 

À unanimidade os Srs. Deputados membros 
da Comissão de Justiça - estavam presentes os Srs. 
Deputados Euclério Sampaio, Sueli Vidigal, Paulo 
Foletto, além deste deputado - deliberaram devolver à 
CEI da Corregedoria os autos e todo o processo para 
a devida correção.(Muito bem!) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DÉLIO 
IGLESIAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.ª Deputadas, servidores da Casa, profissionais de 
imprensa, a todos que nos assistem, boa-tarde. 
 Votamos favorável a essa porção de 
requerimentos, mas falaremos sobre dois assuntos. 
Primeiro, esse assunto da Corregedoria. De fato os 
erros são muitos, mas erros humanos, cometidos 
pelos funcionários da Corregedoria. Não são erros 
cometidos pelos Deputados Geovani Silva, Graciano 
Espíndula e Euclério Sampaio. São erros dos 
funcionários, erros humanos que não deveriam ter 
sido cometidos. Se tivessem me ouvido, o processo 
seria montado no dia-a-dia, não em cima da hora. 
Falávamos isso na Corregedoria todos os dias, mas 
não somos Corregedor-Geral. 
 Quanto ao requerimento votado aqui, Sr.ª 
Deputada Brice Bragato, não sei se V.Ex.ª observou: 
num minuto tinham vinte e dois Srs. Deputados; na 
hora de votar o requerimento de prorrogação da CPI 
dos Combustíveis os Srs. Deputados representantes 
da Corregedoria tentaram esvaziar esta sessão, para 
que não houvesse quorum, na tentativa de represália 
à Sr.ª Deputada Fátima Couzi.  

Os Srs. Deputados Gilson Gomes e Zé 
Ramos se mobilizaram para esvaziar a sessão, para 
não dar quorum, como se nos importássemos com 
isso. Não viemos fazer favor a ninguém. Sempre 
dissemos que temos compromisso com Deus, com a 
nossa consciência e com o povo do nosso Estado. 
Acreditamos que o Sr. Deputado Graciano Espíndula 
também o tem. Como temos certeza, ou pelo menos 
esperamos, de que na reunião de hoje da 
Corregedoria e da Comissão ficará definida a data da 
leitura do relatório dos Srs. Deputados e a oitiva do 
Sr. Deputado Gilson Gomes. Deliberaremos sobre 
todos os Deputados, independente se chegou na 
última ação judicial.  

Hoje, Sr. Deputado Graciano Espíndula, 
vamos sanear todos os processos, doa a quem doer. 
Vamos aguardar a comunicação da Corregedoria - a 
Comissão é formada por três Deputados e a maioria 
vence a minoria – para tomarmos pé da situação. E 
se isso não acontecer, tomaremos uma decisão em 
conjunto. Temos certeza de que o Sr. Deputado 
Geovani Silva estará conosco e resolveremos essa 
questão de uma vez por todas. 

Há conversa de que muitos Deputados não 
comparecerão em Plenário até o dia 1º de outubro. 
Não participamos de acordo espúrio. Então, na 
data de hoje vamos tomar decisões . Temos 
certeza de que o Sr. Deputado Geovani Silva 
conduzirá a Corregedoria, a Comissão, para que 
todas as questões sejam resolvidas e todos os 
processos sejam delineados nos seus trâmites. 
Portanto, criaremos um calendário até semana que 
vem com as definições.  

Sr. Deputado Délio Iglesias, sempre 
dissemos que V. Ex.ª “só serve para ser da base 
do Governo para votar e ser traído”, como o foi na 
data de hoje. V. Ex.ª sabe do que estamos falando. 
Venceu na Comissão de Justiça e o Governador 
voltou atrás no projeto de doação do terreno de 
Vila Velha. Não que somos contra a comunidade, 
muito pelo contrário, mas serviu de exemplo para 
V. Ex.ª, que não nos deu ouvidos quando 
dissemos que o governador só quer deputados 
para fazer a vontade dele. Ninguém aqui nos 
ouve. Hoje V. Ex.ª teve o exemplo de que sempre 
falamos a verdade. V. Ex.ª foi traído pelo Palácio 
e apunhalado covardemente pelas costas. Isso 
demonstra que V. Ex.ª tem que ser fiel, e a quem 
não é fiel com V. Ex.ª Por isso somos fiel a Deus 
e não nos curvamos para homem nenhum. Somos 
subserviente ao povo que nos elegeu e que aqui 
nos colocou. Hoje V.Ex.ª teve um exemplo de 
covardia e traição ao ver seu projeto desfeito e ser 
covardemente apunhalado pelas costas. Obrigado, 
Sr. Presidente. (Muito bem!) 

 
 O SR. NETO BARROS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DÉLIO 
IGLESIAS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Neto Barros. 
 
 O SR. NETO BARROS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, assomamos a esta tribuna nesta tarde para 
falar do nosso repúdio mais uma vez à Mesa Diretora 
deste Poder - de direito, Sr. Deputado Délio Iglesias, 
e não a V. Ex.ª – porque recorreu da decisão do 
aumento de 11,98% dos servidores desta Casa. A 
Mesa estranhamente vai de encontro ao próprio 
parecer da Procuradoria desta Casa, que diz o 
seguinte: 
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“Nesta linha de orientação não 
vemos qualquer empecilho de ordem 
legal para que a Mesa Diretora 
conceda aos seus servidores o direito 
à correção de 11,98 por cento. Ao 
contrário: resulta, tal medida, em 
economia aos cofres públicos à 
medida em que evita o pagamento de 
juros e correção monetária ao 
protelar a sua quitação utilizando-se 
de processo judicial que poderá ainda 
resultar no acréscimo de honorários 
advocatícios.”  

 Srs. Deputados, perguntamos a V. Ex.ªs e à 
sociedade capixaba: o que pode estar por trás de uma 
maldade desse tamanho? Por que não dão aos 
servidores aquilo que eles têm por direito e por 
justiça? E mais: a decisão da Mesa Diretora de 
recorrer contraria o STF, que, no exercício do 
controle da constitucionalidade concentrado erga 
omnes decidiu que a diferença de 11,98% é devida 
aos servidores do Judiciário e do Legislativo. E mais: 
a liminar da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública 
Estadual, que concedeu os 11,98% aos juízes e 
desembargadores do Espírito Santo nunca foi 
derrubada, porque não houve recurso por parte da 
Procuradoria do Estado. A liminar da 2ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual também concedeu aos 
servidores do Judiciário Estadual o mesmo percentual 
de 11,98%, mandando pagar em cinco anos. Aqui, 
sim, houve recurso, o agravo de instrumento. 
 O Tribunal de Contas do Estado, que à época 
era presidido pela ilustre Sr.ª Mariazinha Vellozo 
Lucas, por meio de decisão administrativa concedeu 
percentual de 11,98%. Temos certeza de que se a Sr.ª 
Deputada Mariazinha Vellozo Lucas hoje estivesse 
na presidência desta Casa não estaria trabalhando 
contra os interesses da sociedade e dos servidores do 
Legislativo. Por essa razão, Sr. Presidente, Sr.ªs 
Deputadas e Srs. Deputados, vimos demonstrar todo 
o nosso repúdio a esse recurso, a essa manobra que 
prejudica os servidores desta Casa, e colocamos o 
nosso gabinete mais uma vez à disposição desses 
servidores. Precisamos mostrar para a sociedade 
deste Estado o que está acontecendo no Poder 
Legislativo. A Mesa “entrega a cabeça” dos 
deputados ao Governador Paulo Hartung e também, 
sem motivo algum, “entrega a cabeça” dos servidores 
desta Casa de Leis. Era o que tínhamos a dizer. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GEOVANI 
SILVA) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio 
Iglesias. 
 
 O SR. DÉLIO IGLESIAS – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas, Srs. 

Deputados e todos que nos assistem pela TV 
Assembléia, a nossa palavra neste momento é muito 
tranqüila, até porque como representante legal do 
povo temos que procurar representar todo o povo e 
também as instituições que nos procuram. 
 Em relação ao Decreto Legislativo n.º 
249/2006, de autoria da Sr.ª Deputada Brice Bragato, 
para cancelar os efeitos do contrato nº. 04/2006, é 
uma decisão de S. Ex.ª Porém, não podemos 
concordar que no momento em que defendemos a 
plena liberdade religiosa neste Estado, um cidadão 
por nome Josemilson pegue um caminhão, encha-o 
de crianças, que também não são do Ibes, e vá ao 
culto da Igreja Adventista, da qual somos membro, 
solte bombas, grite e xingue o Governador do Estado, 
o Deputado Délio Iglesias, a instituição adventista, os 
membros da Igreja, inflamando as crianças contra a 
instituição. E uma semana antes a Sr.ª Deputada 
Brice Bragato estava lá, naquela algazarra toda. 
 Entendemos que a democracia nos permite 
discutir e analisar. Depois que foi publicado o ato do 
governo, e antes de os membros da instituição 
tomarem posse, o prefeito já estava com os guardas 
no local e invadiram a área, fizeram “gato de água,” 
“gato de luz,” armaram barraca, pula-pula, jogaram 
areia e estão lá, tomando posse. Ou seja, o 
Josemilson já responde a vários processos na Polícia, 
na Justiça deste Estado e no Ministério Público por 
ser um invasor, por ser uma pessoa que atrapalha a 
ordem pública, assim como atrapalhou a ordem do 
culto assustando os membros da Igreja, querendo que 
ela abrisse os portões para que eles entrassem 
fazendo algazarra. Graças a Deus não abriram os 
portões, porque não sabemos o que poderia ter 
acontecido. Toda a comunidade do Ibes ficou 
estarrecida, porque não aprova esse ato de ataques 
pessoais à instituição adventista. 
 Como membro da Instituição Adventista, 
fomos procurado e nos perguntaram sobre a 
possibilidade de aproveitarem aquela área - antes 
pertencia ao SINEC, que detinha concessão de uso – 
para funcionamento de uma instituição de ensino. 
Após consulta jurídica que fizemos ao governo, e 
substanciados na lei, informamos à instituição que 
seria possível, sim. Entretanto, dependeria de um 
contato direto entre eles e o Poder Executivo, que era 
o titular absoluto da área, para que o processo regular 
de retomada daquela área, que era do SINEC, fosse 
devolvida ao governo e este repassasse para a 
instituição, para a comunidade ou para quem quer 
que fosse. Para isso deveria ter um parecer favorável 
da PGE – Procuradoria-Geral do Estado – para que 
pudesse a instituição educacional obter a concessão 
de uso e ali instalar um novo e moderno centro 
educacional com atividades também de cunho social 
e filantrópico, para atender a comunidade.  

A instituição procurou o governo e há mais 
de três anos vem discutindo essa questão. A 
documentação foi toda analisada, toda vista e 
constatou-se que ela estava apta a receber a área, até 



10737- Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de agosto 2006 

 

mesmo porque no Ibes tem uma área que é de uma 
instituição batista séria, área essa que foi doada pela 
prefeitura. E também sabemos que várias áreas não 
foram doadas pelas instituições filantrópicas, mas foi 
feita a concessão de uso. Então, a PGE deu parecer 
favorável e entendeu que a referida concessão de uso 
seria para a instituição fazer ali os seus projetos 
sociais, a sua escola e tudo o mais. 
 Srs. Deputados, a instituição é que procurou 
o governo. O Deputado Délio Iglesias apenas 
informou juridicamente, por meio de sua assessoria, 
que era legítimo, e é legítimo. Mas dizer que este 
Deputado está à frente fazendo projeto de lei não é 
verdade, porque não fizemos projeto de lei nesta 
Casa. Não defendemos nenhuma vez esse assunto 
neste Parlamento, ou seja, não buscamos defesa, não 
buscamos falar nada porque não foi esse o nosso 
intuito. O governo é que fez a cessão - muito bem 
feita, diga-se de passagem - porque ali deverão ser 
investidos mais de seiscentos mil reais para a 
reconstrução daquele prédio que está todo destruído, 
todo abandonado. Agora, é um absurdo o prefeito ir 
lá derrubar o muro, jogar a comunidade contra e fazer 
essa algazarra toda que vem fazendo há muito tempo, 
inclusive colocando faixas no local.  
 Sou uma pessoa que luta pela democracia. 
Meu pai e meus tios foram muito perseguidos pela 
ditadura. Gostamos de discussão, mas não podemos 
concordar que peguem um carro e vão para a frente 
de uma Igreja atacar o pastor, os membros e os 
professores de uma instituição tão séria e que, diga-se 
de passagem, só no Estado do Espírito Santo e no 
Brasil tem mais de cento e dez anos. Nos 
orgulhamos, sim, de pertencer à instituição adventista 
porque ela é séria, mas sempre temos defendido aqui 
os batistas, os metodistas e os católicos. 
 Hoje vimos no jornal que um ateu foi 
colocado para fora de uma instituição religiosa. Não 
concordamos com isso, pois vivemos em um estado 
democrático e cada um deve exercer a sua livre 
expressão religiosa, seja ela qual for. 

Se o Governo entendeu que esse é o melhor 
caminho, não podemos dizer nada. Vamos analisar, 
ouvir o parecer do presidente da instituição e de 
todos que participaram desse processo para sabermos 
o que eles estão entendendo. A instituição quer 
ajudar, quer fazer com que o cunho social deste 
Estado seja cada vez mais alavancado e pessoas 
menos favorecidas sejam ajudadas. O governo 
entendeu que esse era o propósito e fez a concessão. 
De repente, nesse momento de discussão, o governo, 
ao analisar isso da melhor forma, talvez retire a 
concessão. Porque hoje, nesta Assembléia 
Legislativa, votaremos o parecer pela 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do PDL 
de autoria da Sr.ª Deputada Brice Bragato. 

 Sr.ª Deputada Brice Bragato, sempre 
tivemos todo o carinho e respeito por V.Ex.ª, que fez 
o que tinha de fazer por entender que era certo. Este 
deputado não fez nenhum projeto de lei nesse 

sentido, é bom que se diga isso. Temos certeza de 
que V.Ex.ª respeita todas as instituições filantrópicas 
deste Estado, como já dissemos nesta Casa. 

Vamos aguardar o que irá acontecer. Somos 
contrário a qualquer ato de invasão no Estado do 
Espírito Santo e por esse Brasil afora. Estamos 
estarrecido com a atitude do movimento,de invadir e 
de usar crianças. Mas cada um usa o meio que achar 
melhor. (Muito bem!)  

 
A SR.ª BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GEOVANI 

SILVA) - Concedo a Palavra à Sr.ª Deputada Brice 
Bragato. 

 
A SR.ª BRICE BRAGATO – (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, não íamos mais falar sobre esse assunto, 
mas já que o Sr. Deputado Délio Iglesias comeu a 
isca! Não citamos o nome de S.Ex.ª, não sabíamos 
que estava por trás disso, mas se S.Ex.ª estava e 
intermediou com o governo tem mais um problema 
porque pode se caracterizar em crime eleitoral, já que 
beneficia o deputado, que é candidato, e complica.  

V.Ex.ª perdeu a oportunidade de não dizer 
nada, pois não citamos o nome de V.Ex.ª e nem 
falamos que tinha feito projeto, porque temos que ser 
minimamente inteligente para, se estamos fazendo 
um decreto legislativo para cassar um Ato 
Administrativo do governo - somos formada em 
Direito e fomos aprovada no concurso da OAB em 
março de 2005 - temos a obrigação de saber que não 
há projeto lei. A única Iniciativa Legislativa em 
tramitação é a que estava encabeçando a pauta para 
revogar um Ato Administrativo, que o Executivo faz.  
 Queremos corrigi-lo. Quando V.Ex.ª falou 
“concessão”, queremos dizer que não é uma 
concessão, é uma cessão, do verbo ceder. Ou seja, 
ceder por vinte anos prorrogáveis por mais vinte 
anos, uma área pública para construção, fundação, 
criação, constituição de uma escola particular que 
cobra mensalidade. 

V.Ex.ª fez tudo direitinho, só faltou uma lei. 
Por isso que entramos com o Decreto Legislativo, 
porque a Lei de Licitações e Contratos diz, no seu 
artigo 17, inciso I, que quando for imóvel, o governo, 
para transferir a posse, depende de autorização 
legislativa. Do ponto de vista do mérito, a assessoria 
jurídica de V.Ex.ª errou. A PGE também errou. É 
ilegal transferir imóvel público para qualquer 
instituição filantrópica porque suas finalidades não 
são públicas, é diferente, muito menos para instalar 
escola particular que cobra mensalidade.  
 O nosso problema não é com a Igreja 
Adventista e nem com os adventistas; nosso 
problema é com a função pública do imóvel púbico e 
não com a função privada. Aliás, deputado se elege 
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para isso, para fiscalizar o Executivo e não deixá-lo 
fazer besteiras. 
 Então, V.Ex.ª, a assessoria e a PGE erraram, 
porque tecnicamente não é possível transferir sem lei, 
ceder a posse sem lei. E errou no mérito porque o 
papel de um imóvel público da Secretaria de 
Educação é atender ao povo do Estado do Espírito 
Santo gratuitamente, e não cobrando mensalidade. A 
comunidade não fez nem invasão, nem usou crianças. 
Fizeram manifestações legítimas em defesa da escola 
pública. Participamos só de uma. Queríamos 
participar das dez juntamente com o movimento 
comunitário do Ibes. Repetiremos: fomos criada no 
movimento popular. Essa é a nossa história. Fomos 
fundadora das primeiras associações dos moradores 
da Serra, fundadora da federação da Serra, presidente 
da Associação de Moradores de André Carloni e não 
ficamos atrás de movimento; ficamos na frente, do 
lado, junto, de mãos dadas com o Movimento 
Comunitário do Ibes. 
 Informamos, com todo carinho, a todos 
adventistas que nos ouvem que prevaleceu o bom-
senso. Se o Sr. Governador revogou é porque S.Ex.ª 
sabe que esse ato administrativo não tem sustentação. 
S.Ex.ª usou o princípio da auto-tutela; é quando o 
Executivo tutela, vigia, fiscaliza a si próprio e 
conserta o que fez de errado. E acertou agora, sim, o 
Executivo.  
 Comunidade adventista, vocês foram 
enganados na primeira vez porque qualquer um, 
especialmente o Ministério Público, iria para a 
Justiça anular esse ato por via judicial. Vocês foram 
enganados, ludibriados. Quem propôs ou fez isso 
enganou vocês. Estamos sendo verdadeira. Alguém 
enganou a comunidade adventista e em nome de uma 
causa que não é de interesse público. O interesse 
público é uma escola pública aonde os adventistas 
também deverão e terão que estudar gratuitamente. E 
se porventura forem discriminados por alguém, 
podem nos procurar que seremos defensora do direito 
ao acesso à educação de todas as religiões. O 
Joãozinho é do povo, do Ibes, seja de qualquer 
religião, e sem pagar mensalidade. 
 Parabéns, Sr. Alfredo Carlos Intra, por seu 
movimento comunitário; parabéns, Sr. Afonso 
Coradini; parabéns, população do Ibes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Votação da Redação Final ao Projeto de 
Lei Complementar nº 27/2005. 

 
2. Votação da Redação Final ao Projeto de 

Lei Complementar nº 26/2005. 
 

3. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 

249/2006, da Deputada Brice Bragato, 
sustando os efeitos do contrato n° 04/2006 
entre a Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos e a Instituição Adventista 
de Educação e Assistência Social Este 
Brasileira, por exorbitar os ditames legais, à 
medida que prevê a concessão de uso de uma 
área pública desconsiderando os princípios 
constitucionais da legalidade e da 
superemacia do interesse público.. Publicada 
no DPL do dia 10.08.2006 (COMISSOES 
DE JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
4. Discussão, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 7/2005, do 
Deputado Cabo Elson e outros, alterando o 
art. 15 da Constituição do Estado, 
determinando Vila Velha como Capital do 
Estado. Publicada no DPL do dia 
15.06.2005. Pareceres nº 04/2006, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, publicado no DPL de 
15.03.2006; 20/2006, da Comissão de 
Cidadania e 21/2006, da Comissão de 
Finanças, ambos pela rejeição, publicados 
no DPL de 20.06.2006. Quorum para 
votação: 3/5(18 votos) – votação nominal. 
O Projeto encontra-se em discussão onde já 
usaram da palavra os Deputados(as) Luzia 
Toledo, Carlos Casteglione, Brice Bragato, 
Cláudio Vereza e César Colnago. 

 
5. Discussão, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 04/2006, do 
Deputado Graciano Espíndula e outros, 
alterando o artigo 148 da Constituição 
Estadual, que dispõe sobre a movimentação 
das disponibilidades de caixa do Estado, 
permitindo que o Estado, os Municípios, 
as instituições e entidades da 
administração direta e indireta 
movimentem as suas disponibilidades de 
caixa em cooperativas de Crédito. 
Publicada no DPL de 21.03.2006. Pareceres 
nº 100/2006, da Comissão de Justiça, pela 
admissibilidade e 22/2006, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, publicados no 
DPL de 21.06.2006. Quorum para votação: 
3/5(18 votos) – votação nominal. 

 
6. Discussão, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 07/2004, da 
Deputada Fátima Couzi e outros, que 
acrescenta na redação do Art. 20 da 
Constituição Estadual, os §§ 1º e 2º, criando 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
Municípios com denominação de Estância 
Ecológica e Turística, instituídos por lei 
estadual, nos termos das Constituições 
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Federal e Estadual. Publicada no DPL de 
23.06.2004. Pareceres nº 255/2004 e 
208/2006, da Comissão de Justiça, pela 
admissibilidade/constitucionalidade, com 
emenda; 05/2004, da Comissão de Turismo; 
01/2005, da Comissão de Defesa do 
Consumidor e 14/2006, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação com 
emenda, publicados no DPL de 21.06.2006. 
Quorum para votação: 3/5(18 votos) – 
votação nominal. 

 
7. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

037/2005, do Deputado Euclério Sampaio, 
concedendo isenção de pagamento da taxa de 
iluminação pública às igrejas e instituições 
filantrópicas. Publicado no DPL do dia 
20.04.2005. Pareceres nºs 196/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 70/2005, da Comissão 
Cidadania, pela rejeição, publicados no DPL 
do dia 18.05.2006 e 12/2006, da Comissão de 
Finanças, pela rejeição, publicado no DPL 
do dia 09.05.2006. O projeto encontra-se em 
fase de discussão onde já usou da palavra o 
Deputado Euclério Sampaio. 

 
8. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

103/2005, do Deputado Reginaldo Almeida, 
obrigando as concessionárias de telefonia 
fixa a instalar medidores de pulsos em cada 
linha telefônica. Publicado no DPL do dia 
10.05.2005. Pareceres nºs 197/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 03/2006, da Comissão 
de Defesa do Consumidor e 11/2006, da 
Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, publicados no DPL de 
24.05.2006. 

 
9. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

284/2005, do Deputado Euclério Sampaio, 
dispondo sobre a realização do exame de 
Emissões Evocadas Otoacústicas. Publicado 
no DPL do dia 21.09.2005. Pareceres nºs 
29/2006, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 08/2006, da Comissão 
Saúde e 18/2006, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL 
do dia 25.05.2006. 

 

10. Discussão única, do Projeto de Resolução nº 
518/2003 do Ex-Deputado Helder Salomão, 
que institui a Semana da Cultura Capixaba na 
Assembléia Legislativa do Espírito Santo. 
Publicado no DPL do dia 13.04.2005. 
Pareceres nºs 78/2004, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 02/2005, 
da Comissão Educação, pela aprovação, 
publicados no DPL do dia 23.03.2005 e 
02/2006, da Mesa Diretora, pela rejeição, 
publicado no DPL do dia 18.05.2006. 

11. Discussão única, do Projeto de Lei nº 
210/2005, do Deputado José Esmeraldo, 
estabelecendo destinação preferencial para os 
apartamentos térreos em edifícios 
construídos pelo Estado por meio de 
programa habitacional. Publicado no DPL do 
dia 04.07.2005. Pareceres nºs 253/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 02/2006, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação, publicados no 
DPL do dia 22.03.2006; 05/2006, da 
Comissão de Defesa do Consumidor e 
12/2006 da Comissão de Saúde, ambos pela 
aprovação, publicados no DPL do dia 
16.06.2006. 

 
12. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

176/2005, do Deputado Reginaldo Almeida, 
que estabelece a notificação compulsória da 
violência contra a mulher, a criança e idoso – 
NCVCMCI, atendida em serviços de 
urgência e emergência de unidades de saúde 
pública e privadas. Publicado no DPL do dia 
08.06.2005. Pareceres nºs 309/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 42/2005, da Comissão 
de Saúde; 12/2006, da Comissão de 
Cidadania e 23/2006, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação, 
publicados no DPL do dia 21.06.2006. 

 
13. Discussão única, do Projeto de Lei nº 

312/2005, da Deputada Fátima Couzi, 
revogando a Lei nº 6.330/2000, que inclui no 
Plano Rodoviário Estadual a Rodovia 
Coronel Leôncio Vieira de Rezende, 
localizada no Município de Ibitirama. 
Publicado no DPL de 18.10.2005. Pareceres 
nºs. 104/2005, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, 19/2006, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação, publicados no 
DPL de 25.05.2006. 

 
14. Discussão única, do Projeto de Resolução nº 

24/2005, da Deputada Fátima Couzi, 
instituindo o “Parlamento Solidário” na 
Assembléia Legislativa do estado do Espírito 
Santo. Publicado no DPL de 01.03.2005. 
Pareceres nºs. 49/2005, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, 13/2006, 
da Comissão de Cidadania e 08/2006, da 
Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, publicados no DPL de 
25.05.2006. 

 
15. Discussão única, do Projeto de Resolução nº 

242/2005, da Deputada Fátima Couzi, 
instituindo a Medalha do Mérito do Turismo no 
âmbito desta Casa. Publicado no DPL de 
11.08.2005. Pareceres nºs. 293/2005, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
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01/2006, da Comissão de Turismo e 07/2006, 
da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, publicados no DPL de 17.04.2006. 

 
16. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

316/2005, do Deputado Euclério Sampaio, que 
veda a instituição de pedágios sem prévia 
autorização da Assembléia Legislativa. 
Publicado no DPL do dia 20.10.2005. Parecer 
nº 130/2006, da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 24.05.2006. 

 
17. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

43/2006, do Deputado Reginaldo Almeida, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos de 
sangue, dos serviços de hemoterapia e demais 
entidades afins, de notificar os doadores que 
tiverem seu sangue recusados por qualquer tipo 
de anomalia. Publicado no DPL do dia 
15.03.2006. Parecer nº 126/2006, da Comissão 
de Justiça pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 24.05.2006. 

 
18. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

46/2006, do Deputado Marcelo Santos, que 
disciplina a distribuição de casas populares. 
Publicado no DPL do dia 15.03.2006. Parecer 
nº 127/2006, da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 24.05.2006. 

 
19. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

215/2005, do Deputado José Esmeraldo, que 
obriga a disponibilização de cadeiras de rodas 
nas escolas e universidades da rede pública 
estadual de ensino e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 04.07.2005. Parecer 
nº 135/2006, da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 07.06.2006. 

 
20. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

68/2006, do Deputado Euclério Sampaio, que 
determina tratamento igual por parte da 
fiscalização aos veículos oficiais e não oficias 
em desconformidade com as normas e 
exigências do Código Nacional de Transito. 
Publicado no DPL do dia 28.03.2006. Parecer 
nº 133/2006, da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 07.06.2006. 

21. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
97/2005, do Deputado Robson Vaillant, 
definindo providências e diretrizes para uma 
política de prevenção e atenção integral à saúde 
da pessoa portadora de diabetes, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Publicado no DPL do 
dia 05.05.2005. Pareceres nºs 268/2005, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 03.11.2005; 06/2006, da Comissão de 
Saúde e 20/2006, da Comissão de Finanças, 

ambos pela rejeição, publicados no DPL do 
dia 20.06.2006. 

 
22. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

212/2005, do Deputado José Esmeraldo, 
dispondo sobre a obrigatoriedade do 
diagnóstico da audição dos bebês, 
imediatamente após o nascimento, nas 
maternidades e hospitais da rede pública e 
particular de saúde. Publicado no DPL do dia 
04.07.2005. Parecer nºs 184/2006, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 20.06.2006. 

 
23. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

295/2005, do Deputado Reginaldo Almeida, 
dispondo sobre a isenção do pagamento da taxa 
de renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação aos idosos de 65 anos em diante. 
Publicado no DPL do dia 28.09.2005. Parecer 
nºs 41/2006, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 22.03.2006; 19/2006, da Comissão de 
Cidadania e 24/2006, da Comissão de 
Finanças, ambos pela rejeição, publicados no 
DPL do dia 20.06.2006. 

 
24. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

16/2006, do Deputado Euclério Sampaio, que 
autoriza o Poder Executivo a contratar seguro 
de vida em grupo e acidentes coletivos para os 
servidores integrantes dos Quadros da Policia 
Civil, Militar e Bombeiro Militar. Publicado no 
DPL do dia 22.02.2006. Parecer nºs 185/2006, 
da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 21.06.2006. 

 
25. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

09/2006, da Deputada Fátima Couzi, proibindo 
a cobrança de assinatura mensal pelas 
concessionárias de serviços de 
telecomunicações. Publicado no DPL do dia 
22.02.2006. Parecer nº 125/2006, da Comissão 
de Justiça pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 24.05.2006. 

26. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
10/2006, da Deputada Fátima Couzi, que visa 
tornar Patrimônio Histórico Estadual a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental “Professor 
Léllis”, localizada no Município de Alegre, 
neste Estado. Publicado no DPL de 22.02.2006. 
Parecer nº 69/2006, da Comissão de Justiça 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 04.04.2006. 

 
27. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

51/2006, da Deputada Fátima Couzi, que 
institui o Projeto Turismo Educativo. Publicado 
no DPL do dia 15.03.2006. Parecer nº 94/2006, 
da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 26.04.2006. 
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28. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 
226/2005, do Deputado Paulo Foletto, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de informações 
em seus Editais, pelas instituições de ensino 
superior, sobre o reconhecimento ou não por 
parte do Ministério da Educação, dos cursos 
para os quais os candidatos estarão 
concorrendo quando da realização do 
vestibular. Publicado no DPL de 04.08.2005. 
Parecer nº 265/2005, da Comissão de Justiça 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 27.10.2005. 

 
29. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

346/2005, da Deputada Brice Bragato, que 
concede isenção do pagamento das tarifas dos 
transportes coletivos aos estudantes e 
desempregados. Publicado no DPL de 
09.11.2005. Parecer nº 206/2006, da Comissão 
de Justiça pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 30.06.2006. 

 
30. Discussão prévia, do Projeto de Lei nº 

73/2006, do Deputado Jurandy Loureiro, 
dispondo sobre o peso máximo tolerável do 
material escolar transportado diariamente por 
alunos do Pré-Escolar do Ensino Fundamental 
da rede Pública e Privada do Estado. Publicado 
no DPL de 29.03.2006. Parecer nº 196/2006, da 
Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 30.06.2006. 

 
31. Discussão prévia, da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 03/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio e outros, alterando o artigo 
39 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 
aposentadoria de servidores efetivos do Estado 
e dos Municípios. Publicado no DPL de 
07.03.2006. Parecer nº 182/2006, da Comissão 
de Justiça pela inadmissibilidade, publicado 
no DPL do dia 30.06.2006. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Votação da Redação Final ao Projeto de 
Lei Complementar nº 27/2005. 

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

Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Votação da Redação Final ao Projeto de 
Lei Complementar nº 26/2005. 

 
 O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 
 

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

 
 O SR. DÉLIO IGLÉSIAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. 

Deputados, não quer repercutir esse assunto que diz que 
é concessão. Temos aqui o Diário Oficial, entendemos 
que cessão e doação é quase a mesma coisa, mas foi 
uma concessão de vinte anos.  

Não intermediamos. Srª. Deputada Brice 
Bragato, não coloque palavras na nossa boca. Dissemos 
que no passado nos consultaram e a assessoria jurídica 
deu o parecer. Tanto que aquela área era da CNEC – 
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade. 
Fomos aluno dessa Escola da Comunidade, aluno semi-
bolsista, que prestava o mesmo serviço de filantropia. 

Foi baseado nos documentos que se tinha e 
entendemos que poderia ser dada a continuidade àquele 
trabalho que a CNEC fazia. A PGE entendeu assim. Se 
não entendeu mais, tudo bem.  

Dizemos publicamente que não intermediamos 
nada. Por favor, não coloquem palavras na nossa boca, 
porque não foi isso que aconteceu. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Em votação. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
249/2006. 

Baixarei esse Projeto de pauta, tendo em vista 
que o Secretário-chefe da Casa Civil nos oficiou agora à 
tarde o seguinte expediente:  

“Sirvo do presente para informar à 
V.Ex.ª que o Secretário de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos, Sr. Ricardo de Oliveira, 
suspendeu o ato de concessão de uso para o 
Instituto Adventista, do imóvel localizado no 
bairro do Ibes em Vila Velha.  

Atenciosamente, 
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto” 
Secretário-chefe da Casa Civil 

 
A SRª. BRICE BRAGATO – Sr. Presidente, 

pela ordem! Solicito a V.Ex.ª que peça a sua assessoria 
para acompanhar de perto o Diário Oficial do Poder 
Executivo, porque assim que for publicado o ato de 
revisão do ato anterior, farei o requerimento de retirada 
da matéria de pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Estamos apenas baixando de pauta em 
função desse expediente. 

 
A SRª. BRICE BRAGATO – Concordo com a 

atitude de V.Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) - Discussão, em 1º turno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 7/2005. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

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

 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a 
que respondem os Srs. Deputados Cabo Elson, Brice 
Bragato, Claudio Vereza, César Colnago, Délio 
Iglésias, Euclério Sampaio, Gilson Gomes, Graciano 
Espíndula, Heraldo Musso, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos e Neto Barros. 
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO – (GILSON 
GOMES) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
doze Srs. Deputados. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 
 Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 04/2006. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Cabo 
Elson. 
 

 O SR. CABO ELSON – Sr. Presidente, 
declino. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 
COLNAGO) – Havendo S. Exª declinado, concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Neto Barros. 
 
 O SR. NETO BARROS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas, assomamos a esta à tribuna mais uma vez 
para falar da ida do Sr. Governador ao nosso município 
no último sábado e demonstrar a nossa estranheza de 
como S. Exª tem facilidade em se misturar com a 
bandidagem.   

O Sr. Governador não titubeia ora alguma 
quando precisa de apoio para se beneficiar. Aquilo 
que lhe agrada S. Exª tem e agradece como se 
qualquer um fosse seu melhor amigo.  
 

O Governador esteve em nosso município para 
lançar a candidatura de alguém que pleiteia o cargo de 
deputado estadual apoiado pelo prefeito do nosso 
município e esteve ao lado dele ninguém mais, ninguém 
menos do que o Deputado Federal Marcelino Fraga, 
Presidente Regional do partido do Governador. 
 

Dissemos há algum tempo desta tribuna que o 
nosso município está marcado por abrigar uma turma 
perigosa. Calú, um dos indiciados no crime da morte do 
Dr. Alexandre Martins está preso e recebendo dinheiro 
da administração municipal do Município de Baixo 
Guandu. Tem tanta gente boa querendo trabalhar e não 
consegue, e um bandido perigoso recebe dinheiro da 
administração do Município de Baixo Guandu. 
 

 Na campanha do ano de 2004, o dinheiro da 
roubalheira da Assembléia Legislativa da “era Gratz” 
também contribuiu lá, e o governador estava naquela 
campanha. Denunciamos desta tribuna alguns membros 
da camarilha do governador, como o “Pagotto”. 
Fizemos com que o MP pedisse a suspensão de um 
contrato entre a Cesan e uma empresa cuja a sócia 
majoritária era a filha de Pagotto, que tem apenas dez 
anos de idade. Um absurdo que o governo vinha 
consentindo. 

A ida do governador ao nosso município 
mostrou que tudo aquilo que vínhamos dizendo é a pura 
realidade. Foram para lá alguns membros do governo, 
“deputados sanguessugas”, envolvidos em escândalo 
nacional que envergonha o nosso estado, o nosso país. E 
o governador participando, pegando na mão daquela 
gente, pedindo voto, como tem feito desde o início, 
quando andou de 2003 até agora, e fechará o seu 
governo de mãos dadas com os deputados envolvidos 
nos processos daquilo que de triste aconteceu nesta 
Casa na legislatura passada, também na “era Gratz”.  
 

Esse é o governador que temos, No Palácio 
Anchieta prega a ética e chama a sociedade civil 
organizada para um grande enlace, para uma grande 
aliança. Nos bastidores se mistura com qualquer um, de 
qualquer nível para poder vencer a eleição.  
 

Trago portanto o meu repúdio, o meu desprezo 
por esses atos que vêm envergonhando a classe política 
estadual. 
Trarei a esta Casa, na próxima oportunidade, o nome de 
um membro do governo envolvido em uma falcatrua 
milionária que envolve a compra do terreno do 
aeroporto de Vitória, desde a época da administração 
municipal que o hoje governador esteve à frente. 
Advogado, infelizmente não merece essa denominação, 
pois envergonha a classe, está respondendo processo na 
OAB por ter falsificado uma procuração e se envolvido 
numa maracutaia que fará barulho quando for 
demonstrada. Está chegando o processo em minhas 
mãos. É o homem de confiança do governador, é o 
homem que vai aos municípios do interior quando o 
governador não pode se fazer presente. Esse é o 
homem! Quando mostrar a cara dele e o que fez nesses 
processos de maracutaia, virei perguntar ao governador 
se não tem vergonha de se fazer representar por uma 
figura daquela, de estatura moral anã, que não tem 
condições de representar o pior dos bandidos, muito 
menos o Governador do Estado do Espírito Santo. 
 

 Trazemos o nosso repúdio ao ato do Prefeito de 
Colatina, que há uma semana transformou em caos o 
transporte da nossa região. O prefeito, que deve ter 
aprendido com o Governador a ser dono do mundo, 
disse – de uma hora para outra – que não poderiam 
passar carretas transportando granito na cidade de 
Colatina. 
 

 E os caminhoneiros, que não são bobos, que 
tem sindicato forte, que sabe representá-los, foram para 
lá e colocaram todos os caminhões da região dentro da 
cidade de Colatina e fizeram o prefeito – arrogante e 
prepotente – desfazer o ato, e todo aquele imbróglio, 
hoje parece que nem existiu, está tudo da mesma forma. 
 

 E vimos deputados nesta Casa defendendo 
aquele prefeito, dizendo que estão preocupados com o 
tráfego, dizendo que estão preocupados com o meio 
ambiente. O Prefeito de Colatina está aterrando o Rio 
Doce e ninguém ligado ao meio ambiente viu, quis ver 
ou quis fazer alguma coisa para impedir. 
 

 E ninguém no Estado hoje, principalmente no 
Governo, pode falar em meio ambiente, porque as 
empresas que fazem os relatórios de impacto ambiental 
são ligadas àquele que custeia até o combustível do 
helicóptero do nosso Governador.  
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 Os PDMs, os EIA-Rimas, os relatórios de 
impacto ambiental só são aprovados se a empresa 
deles elaborarem. Isso vem acontecendo em nosso 
Estado.  

Uma outra coisa que nos causa estranheza e 
que nos fez vir a esta tribuna é que estão querendo 
importar paradigmas desastrosos, modelos de 
administração desastrosos para o nosso Estado, como 
se o povo do Espírito Santo fosse bobo e não 
percebesse que os nossos problemas são de 
incompetência de gestão, de falta de vontade política 
para resolvê-los.  

O exemplo disso é o caos da Segurança 
Pública que vez ou outra vem deputado aqui 
querendo trazer à nossa realidade, realidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo. Isso não pode acontecer, o 
Espírito Santo deve ser comparado com Estados 
como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
estados bons, prósperos, que podem ser considerados 
estados irmãos do Espírito Santo, pelo número de 
habitantes e pelo potencial econômico. 

Mas não, querem baixar o nível da discussão 
e trazer para o Estado paradigmas de fracasso, de 
estados da Região Sudeste. Ao invés de dar o braço a 
torcer como fizeram nesse processo envolvendo a 
discussão anterior da escola no Ibes, em que o 
Governador prometeu ao Prefeito de Vila Velha, 
naquela assinatura do protocolo de intenções entre os 
governos Estadual e Municipal, e mentiu para a 
população do Estado mais uma vez, e para Vila 
Velha, pois disse que entregaria aos munícipes de 
Vila Velha, através do Prefeito Max Filho, mas por 
debaixo dos panos – como lhe é peculiar – quis ceder 
à instituição da Igreja Adventista, a quem temos o 
maior apreço, mas nem a igreja e nenhum religioso 
do Estado pode aceitar que algum ato administrativo 
estadual possa ser bom para alguém sendo feito 
debaixo dos panos.(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR 

COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas 
e Srs. Deputados, continuando com a fala do Sr. 
Deputado Neto Barros, voltando a Vila Velha, temos 
também a questão da emenda da Rodovia Carlos 
Lindemberg, como já dissemos no dia de ontem e 
repetiremos quantas vezes forem necessárias. A 
emenda já está no orçamento aprovado pelos 
Deputados que compõe esta Casa. Então, basta o 
Governo executar o convênio. Não precisa colocar 
mais no orçamento. Os Deputados Estaduais já 
alocaram ao orçamento dez milhões para restauração 
e melhorias da rodovia Carlos Lindenberg. Então, 
porque o autor da emenda é o Sr. Deputado Euclério 
Sampaio o Governo fica numa situação difícil. Se 
não fizer a obra o povo vai contra ele, se fizer o 
crédito é do deputado. Então dizem: vamos fazer a 
obra, mas faremos uma outra emenda. Vamos falar 

que vamos colocar...O importante para mim, Sr. 
Deputado Claudio Vereza, é que a obra seja feita e o 
povo da nossa Vila Velha esteja feliz. Isso para mim 
é o que é importante. Mas o povo não pode ser 
enganado. 
 Quanto aos demais aspectos – me refiro à 
Corregedoria - acredito que teremos uma solução na 
data de hoje.  

Sr. Deputado Graciano Espíndula, V.Exa. é 
um homem que vem lutando para que obtenhamos 
uma resposta para que a levemos à sociedade. 
Acredito hoje serão saneados todos os processos. Não 
jogando para a platéia, não agindo arbitrariamente, 
mas agindo com responsabilidade, com zelo, 
marcando as datas para que até a semana que vem 
todos eles possam estar sendo encaminhados à 
Comissão de Justiça ou não, de acordo com o que for 
apurado. Não podemos antecipar nossos 
posicionamentos. Esse é um dos motivos pelos quais 
assomamos a esta tribuna. 

Às 18horas, Sr. Graciano Espíndula, teremos 
a reunião da Corregedoria, que já devia ter sido 
realizada.(Muito bem!) 

 
A SRª. LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 

pela ordem! Requeiro a V. Exa. verificação de 
quorum para manutenção da sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 

COLNAGO) - É regimental. 
Solicito aos Srs. Deputados a se dirigirem ao 

plenário desta Casa para que possamos continuar a 
nossa pauta de deliberações. 

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

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. Deputados Claudio 
Vereza, César Colnago, Délio Iglesias, Euclério 
Sampaio, Graciano Espíndula, Heraldo Musso, Luzia 
Toledo e Netto Barros. 
 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (DÉLIO 
IGLÉSIAS) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada oito Srs. Deputados. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR 
COLNAGO) - 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: 
 
Está encerrada a sessão. 

 
(Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta minutos.) 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de agosto de 2006 Diário do Poder Legislativo - 1 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.325 
 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.185, de 

22.6.2004,  para apurar possíveis irregularidades na 
importação e comércio de combustíveis no Estado do 

Espírito Santo. 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo 
49 combinado com o artigo 53 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 1600, de 11 de dezembro 
de 1991, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 245/2006, na Sessão Ordinária do 
dia 15 de agosto de 2006, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Ficam prorrogados pelo prazo de 90 
(noventa) dias, os trabalhos da Comissão Parlamentar 
de inquérito, criada pela Resolução nº 2.185 de 
22.6.2004. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de agosto de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49 DE 15 DE 

AGOSTO DE 2006. 
 
 

Adequa à Constituição Estadual alterações 
promovidas na Constituição Federal. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do 
artigo 62, § 3º da Constituição Estadual, promulga a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Os artigos 32 e 152 da Constituição Estadual, 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 32. (...) 
 
 
XXVI – a administração tributária do Estado 
do Espírito Santo, atividade essencial ao 
funcionamento do Estado, exercida por 
servidores de carreiras específicas, terá 
recursos prioritários para a realização de suas 
atividades e atuará de forma integrada com a 
União, os demais Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio.” (NR) 
 
“Art. 152. (...) 
 
IV – a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos 
impostos a que se referem os artigos 141, III 
e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao 
fomento de projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico, prevista no artigo 
197, § 2º, a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino e 
para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos artigos 178 e 32, 
XXVI e a prestação de garantia às operações 
de crédito por antecipação da receita prevista 
no artigo 150, § 8º; 
 
(...) 
 
§ 4º A destinação de recursos para a 
realização de atividades da administração 
tributária, prevista no inciso IV deste artigo e 
no artigo 32, XXVI, deverá ser disciplinada 
em lei a ser encaminhada pelo Governador 
do Estado à Assembléia Legislativa no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da 
promulgação desta Emenda Constitucional.” 
(NR) 
 

 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de agosto de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 



2 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de agosto de 2006 

ATOS LEGISLATIVOS 

 
 

ATOS DO CORREGEDOR-GERAL 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

CORREGEDORIA-GERAL 
 
 

PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO 
SANTO 

CORREGEDORIA-GERAL 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

 
NOTIFICAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055950-
0/055956-0/056009-0 
AUTOR: P-SOL/ES E OUTROS 
 
NOTIFICADO: DEPUTADO JOSÉ RAMOS 
FURTADO 
DEFENSORES: VINÍCIUS JOSÉ LOPES 
COUTINHO, OAB-ES, 4944; GUSTAVO 
GIUBERTI LARANJA, OAB-ES 10619. 
 
FINALIDADE: PARA NOTIFICAR O 
DEPUTADO JOSÉ RAMOS, BEM COMO SEUS 
PROCURADORES, DE QUE NO DIA 23 (VINTE 
E TRÊS) DE AGOSTO DE 2006, ÀS 13:00h 
(TREZE HORAS), NO PLENÁRIO DIRCEU 
CARDOSO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO OCORRERÁ A LEITURA DO 
RELATÓRIO FINAL PARCIAL, REFERENTE À 
SUA PESSOA NOS AUTOS DA 
REPRESENTAÇÃO SUPRACITADA. 
DESTA FORMA FICA O NOBRE DEPUTADO, 
QUE É PARTE NO PROCESSO SUPRA, BEM 
COMO SEUS PROCURADORES, 
NOTIFICADO DA REALIZAÇÃO DA CITADA 
REUNIÃO PARA, QUERENDO, 
COMPARECER A MESMA, EM DATA E 
HORÁRIO APRAZADOS. 

 
VITÓRIA, 17 DE AGOSTO DE 2006. 

 
GEOVANI SILVA 

CORREGEDOR-GERAL 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

INQUÉRITO 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

CORREGEDORIA-GERAL 

PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO 
SANTO 

CORREGEDORIA-GERAL 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 

 
NOTIFICAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055950-
0/055956-0/056009-0 
AUTOR: P-SOL/ES E OUTROS 

 
NOTIFICADO: DEPUTADO JOSÉ TASSO DE 
ANDRADE 
DEFENSORES: TAREK MOYSÉS 
MOUSSALLEM – OAB/ES 8.132; RICARDO 
ALVARES DA SILVA CAMPOS JÚNIOR - 
OAB/ES 9.374 E MARCO ANTONIO GAMA 
BARRETO OAB/ES 9.440. 

 
FINALIDADE: PARA NOTIFICAR O 
DEPUTADO JOSÉ TASSO, BEM COMO SEUS 
PROCURADORES, DE QUE NO DIA 21 (VINTE 
E UM) DE AGOSTO DE 2006, ÀS 18:00h 
(DEZOITO HORAS), NO PLENÁRIO RUI 
BARBOSA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESPÍRITO SANTO OCORRERÁ A LEITURA DO 
RELATÓRIO FINAL PARCIAL, REFERENTE À 
SUA PESSOA NOS AUTOS DA 
REPRESENTAÇÃO SUPRACITADA. 
DESTA FORMA FICA O NOBRE DEPUTADO, 
QUE É PARTE NO PROCESSO SUPRA, BEM 
COMO SEUS PROCURADORES, 
NOTIFICADO DA REALIZAÇÃO DA CITADA 
REUNIÃO PARA, QUERENDO, 
COMPARECER A MESMA, EM DATA E 
HORÁRIO APRAZADOS. 

 
 

VITÓRIA, 17 DE AGOSTO DE 2006. 
 
 

GEOVANI SILVA 
CORREGEDOR-GERAL 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
INQUÉRITO 

 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

CORREGEDORIA-GERAL 
 

PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 
INTIMAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055950-
0/055956-0/056009-0/057005-0 
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AUTOR: P-SOL/ES E OUTROS 
ACUSADO: GILSON GOMES 
ADVOGADO: NÃO HÁ PROCURADORES 
CONSTITUÍDOS 
 
FINALIDADE: EM CUMPRIMENTO DA 
DECISÃO LIMINAR JUDICIAL PROFERIDA 
NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 
100060033154, A NÓS ENCAMINHADA, INTIMO 
V. EXª PARA COMPARECER EM REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO PARA 
OITIVA DO ACUSADO CONFORME 
PRECEITUA O ART. 185 c/c 196 e 221 DO CPP, 
QUE SERÁ REALIZADA EM 23 DE AGOSTO 
DE 2006, ÀS 13:45H (TREZE HORAS E 
QUARENTA E CINCO MINUTOS), NO 
PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO. 
DESTA FORMA FICA INTIMADA A PARTE 
PARA COMPARECER AO ATO EM DATA E 
HORÁRIO APRAZADOS. 
 

VITÓRIA, 17 DE AGOSTO DE 2006. 
 

GEOVANI SILVA 
CORREGEDOR-GERAL 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
INQUÉRITO 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO Nº 2570 
 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde, por 02 (dois) dias, a partir de 
08/08/2006, o Deputado JOSÉ TASSO ANDRADE, 
na forma do Art. 295, inciso II da Resolução nº 
1.600/91. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 2571 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do Artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, MARIA DA CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2572 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, CAMILA COSTA 
VALADÃO, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, do gabinete da 
Deputada Brice Bragato, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
062885-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2573 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, VANDERLEIA KIEFER, 
do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AXGRP, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, do 
gabinete da Deputada Brice Bragato, por 
solicitação da própria Deputada, contida no 
processo nº 062885-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2574 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, INGRED ADRIANA SILVA 
DIAS, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2575 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANDERLEIA KIEFER, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, no gabinete da Deputada Brice 
Bragato, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 062885-0 . 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2576 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CAMILA COSTA 
VALADÃO, para exercer o cargo em comissão 
de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete da 
Deputada Brice Bragato, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
062885-0. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATO Nº 2577 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOÃO CARLOS PEREIRA 
CAMPOS, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete da 
Deputada Brice Bragato, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
062885-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2578 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CARLOS ALBERTO DO 
ROSARIO, para exercer o cargo em comissão 
de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AXGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Luiz Carlos Moreira, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
062878-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de agosto de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA N° 587 
 
 

 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, 
 
 

RESOLVE: 
 
 
 Art. 1° - Designar as servidoras 
relacionadas a seguir para acompanharem a 
execução da Carta Contrato n° 001/2006, 
firmado por este Poder com a empresa VIAÇÃO 
ALVORADA LTDA, conforme determina o 
artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93: 
 
 

- Maria Cristina da Silva Souza, 
Assistente de Apoio Legislativo, CI 
482.356 – SSP/ES, CPF 574.764.387-
87 (TITULAR); 

 
 
- Ana Maria de Freitas, Agente de 

Apoio Legislativo, CI 376.792 – 
SSP/ES, CPF 478.304.177-68 
(SUPLENTE). 

 
 

Art. 2° - Às servidoras relacionadas no 
artigo 1°, não será prevista qualquer gratificação 
pelos serviços realizados. 
 
 
 Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, 
em 16 de agosto de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 049/2006 
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração de Contrato, 
conforme descrito abaixo: 
 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: GRÁFICA SÃO LUCAS  
LTDA. 
 
OBJETO: Fornecimento de material gráfico. 
 
VALOR: R$ 143.764,50 (cento e Quarenta e 
três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 
cinqüenta centavos). 
 
VIGÊNCIA: O CONTRATO terá início no dia 
subseqüente ao da publicação do presente 
Resumo e terá duração até o dia 31 de dezembro 
de 2006. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 056247-0. 
 
Secretaria da Assembléia Legislativa em, 16 
de agosto de 2006. 
 

LUIZ ALBERTO DAROS 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao disposto no Artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, torna público que a 
Subdireção-Geral ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para 
contratação de empresa para fornecimento de 
assinatura semestral de Diário da Justiça do 
Estado do ES, com base no Caput do Artigo 25 
da citada Lei e parecer da Procuradoria. 
 
 
CONTRATADA: TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA/FUNEPJ- PODER JUDIÁRIO. 
 
 
Processo nº 062.745-0. 
 
 
Empenho nº 2006NE01619, no valor de R$ 
192,00 (cento e noventa e dois reais). 
 
 

Vitória, 16 de agosto de 2006. 
 
 

Ayres Dalmásio Filho 
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação – em exercício. 
 
 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 0043/2006 

 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público aos interessados 
que a Mesa Diretora HOMOLOGOU o Pregão 
Eletrônico nº 0043/2006 -Processo nº 061964-0, 
referente a Contratação de Empresa para 
fornecimento e instalação de cobertura em 
policarbonato alveolar, que teve como 
resultado: Lote Único - NORTE SUL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no 
valor de R$ 31.701,00 (trinta e um mil, 
setecentos e um reais). 

 
Vitória/ES, 16 de Agosto 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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