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  O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO CHAMOUN) –Concedo a palavra ao Líder do PT, Senhor 

Deputado Claudio Vereza.  

  O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, em nome do Partido dos Trabalhadores cumprimentamos o 

Deputado Givaldo Vieira, eleito vice-governador do Estado nas últimas eleições. Com muita honra esta 

Casa entrega à população capixaba um vice-governador, uma contribuição fundamental desta 

Assembleia Legislativa no processo eleitoral. S. Ex.ª será co-gestor do Governo do Estado, junto com o 

Governador eleito, Senador Renato Casagrande.  

  Neste início de pronunciamento reforçamos a tese sempre observada e levantada pelo 

Presidente da Assembleia Legislativa e Governador em exercício, Senhor Elcio Alvares, de que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi bastante generosa e ao mesmo tempo prestigiada 

pela população capixaba ao ver eleito um de seus membros como vice-governador do Estado. Este 

Poder foi prestigiado pela população porque reconheceu no Deputado Givaldo Vieira uma liderança 

política capaz de, juntamente com o Governador eleito Renato Casagrande, conduzir o processo de 

construção de um Estado verdadeiramente democrático, iniciado pelo Governador Paulo Hartung, 

ampliando conquistas na área social, além de as já consolidadas na área econômica. Isso é muito 

importante para esta Casa Legislativa, e ela só tem a crescer junto à opinião pública quando S. Ex.ª 

assumir, em 1.º de janeiro de 2011, a vice-governadoria do Estado do Espírito Santo.  

  A imprensa comenta no dia de hoje a respeito de um tema que teria sido abordado no 

almoço de confraternização no dia 16 de novembro de 2010, ontem, no Palácio Anchieta. Alguns 

editoriais dizem que esta Casa é contra a moralização. Não entendemos assim, de forma alguma. Esta 

Casa Legislativa tem tido uma sucessão de ações de fortalecimento da moralização para o seu 

crescimento e a sua qualificação perante a política capixaba.  

Esse processo se iniciou em 2003, quando pudemos, modestamente, juntamente com o 

Deputado Paulo Foletto e o ex-deputado Anselmo Tozi, além dos demais Deputados, realizar nesta 

Assembleia Legislativa uma série de medidas, que contribuíram para cortar de vez um forte esquema 

dominador que aqui havia e tornava a política capixaba dominada por esse esquema. Isso foi cortado. 

Houve um rompimento com aquela era de mazelas, de desorganização, de desvio de dinheiro público, 

que até hoje esses processos tramitam na área do judiciário. Ainda ontem foi noticiado isso em um dos 

jornais de circulação do Estado. 

Os presidentes que se sucederam, após essa primeira etapa, foram aprofundando o processo de 

reorganização da Casa, de moralização e de aperfeiçoamento, tanto da área legislativa política quanto da 

área administrativa. 

Portanto, as medidas que ainda estão sendo estudadas pela atual Mesa Diretora vão nessa linha 

da moralização. Temos certeza que os colegas parlamentares irão na mesma linha de aprovação dessas 

novas medidas, que ainda não as conhecemos em sua totalidade e em seu detalhamento. Quando 

conhecermos, emitiremos opinião a respeito. Mas tudo que vier na linha do aperfeiçoamento 

administrativo e legislativo, na linha do fortalecimento do Poder Legislativo seremos favoráveis.  

Não há como negar, desde quando assumimos a presidência desta Casa constatamos que há um 

descompasso, uma desproporção entre os números de servidores efetivos concursados e de servidores 

comissionados no Poder Legislativo. 



 É notório, o próprio Ministério Público nos questiona e a Mesa Diretora também a esse respeito. 

É imperativo que a Assembleia Legislativa restabeleça o equilíbrio entre os funcionários efetivos e os 

comissionados.  

 Portanto, os cargos comissionados pela lei, pela constituição são para funções de direção, de 

gestão, de supervisionar trabalhos da Casa e isso precisa ser saneado. 

Deixamos desde já, de forma genérica, sem conhecer o teor do projeto que está sendo elaborado 

pela atual Mesa Diretora essa opinião.  

 Quando éramos Presidente desta Casa tentamos iniciar esse processo de tornar o quadro de 

servidores da Casa mais equalizado, em termos de efetivos e comissionados, mas infelizmente não 

conseguimos a aprovação do Plenário. Naquela época queríamos apenas extinguir cinquenta cargos 

comissionados e transformá-los em efetivos, submetidos a concurso público à época. Infelizmente o 

Plenário inviabilizou a aprovação dessa matéria.  

 O segundo ponto que gostaríamos de abordar é o fato da nossa Presidente eleita, Senhora Dilma 

Rousseff, para atender à pronúncia mais popular no Brasil, ter de volta de um período rápido de 

descanso já atuado junto à equipe de transição, verificando as obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento que estão em atraso ou ainda não iniciadas.  

 A Codesa, que coordena o Sistema Portuário Capixaba, em nota pública retificou as informações que 

tinham sido divulgadas: que as obras da dragagem e derrocagem e ampliação do canal de acesso da 

Baia de Vitória tinham sido interrompidas, quando essas obras ainda não foram iniciadas. Ainda há um 

processo de contratação de empresa sob licitação para execução dessas obras hiper-necessárias para 

melhor funcionamento dos terminais portuários sediados na Baia de Vitória. Todos sabem que o canal 

de acesso à Baia de Vitória é estreito e com calado insuficiente para o trânsito de navios importantes 

para as atividades portuárias na Baía de Vitória. Um projeto elaborado há muito tempo já prevê o 

alargamento deste canal e o seu aprofundamento com dragagem e derrocagem. O que é a derrocagem? 

É a quebra de rochedos existentes no fundo da Baía de Vitória. São vários rochedos que impedem que a 

dragagem seja mais profunda. Todos sabem que cada vez navios de maior porte têm sido construídos, 

especialmente para o transporte de contêineres, a carga mais nobre e de maior valor agregado. Por 

causa dos impedimentos de falta de dragagem e derrocagem, retiradas das pedras, o nosso Porto de 

Vitória funciona de forma limitada ainda.  

 A Codesa - logo após o anúncio do Tribunal de Contas da União de que havia irregularidades em 

algumas das obras previstas no PAC - emite nota retificando o que havia sido divulgado pela imprensa. 

As obras não se iniciaram ainda. O processo licitatório ainda não foi concluído e a empresa está com as 

medidas necessárias para corrigir as possíveis falhas que existem neste processo. De tal forma que as 

obras, após saneadas as irregularidades possivelmente apontadas pelo Tribunal de Contas da União, se 

iniciem o mais rapidamente.  

A mesma medida está sendo tomada agora por comando da Presidente eleita, Senhora Dilma 

Rousseff, para verificar como corrigir os questionamentos que o Tribunal de Contas da União fez sobre 

diversas obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento que são hipernecessárias para o 

desenvolvimento de nosso País, especialmente essas obras vinculadas à infraestrutura. Um País não 

cresce economicamente sem ter uma infraestrutura forte, resolvida na área de rodovias, de ferrovias e de 

sistema portuário e aeroportuário. Uma delas é o caso do aeroporto de Vitória que já tem soluções 

apontadas pelo Governo Federal junto ao Exército Brasileiro e outras medidas que visarão à ampliação 

do terminal de passageiros, a construção do terminal de cargas e a ampliação da pista de pouso do 

nosso aeroporto. 

 Parabenizamos a Presidente eleita, Senhora Dilma Rousseff, que antes de tomar posse já está 

atuando junto à equipe do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento, para que as obras não tenham 

interrupção e prossigam para que o nosso País siga no seu processo de desenvolvimento acelerado. 



 Parabenizamos mais uma vez a Presidente eleita, Senhora Dilma Rousseff, por suas preocupações 

prioritárias com as áreas de Saúde e Segurança Pública, conforme declarou logo no seu primeiro 

pronunciamento após as eleições. E de forma nenhuma S. Ex.ª prometeu ou anunciou que enviaria ao 

Congresso Nacional projeto recriando a CPMF, como vem sendo alardeado pela mídia. S. Ex.ª apenas 

disse que governadores de vários estados estavam levantando a necessidade do País ter maiores 

volumes de recursos para a área de Saúde, e ninguém nega que há essa necessidade. Mas também 

achamos que o centro dessa busca de recursos deve ser a aprovação da PEC 29, a proposta de emenda 

constitucional que trata de definir percentuais de orçamento da União, dos Estados e dos Municípios 

voltados para a área de Saúde. 

 A verdade é que uma solução tem que ser encontrada neste País e a solução é, além da 

aprovação da PEC 29, uma reforma tributária ampla que vá à raiz do problema, que são os pobres e a 

classe média pagando mais impostos do que os grandes, os ricos deste País. A reforma tributária é 

urgente e tem que ser realizada. (Muito bem!)  

 

 


