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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE LEI Nº 991 /2019 

 
Reajusta os vencimentos e 
subsídios dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Ficam reajustados em 3,5% (três vírgula 
cinco por cento) os vencimentos e subsídios dos 
servidores efetivos e comissionados da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias consignadas na Lei nº 10.978, de 
18 de janeiro de 2019, destinadas a esse fim, 
que serão suplementadas, se necessário. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 
1º de dezembro de 2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 

novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Submetemos à apreciação desta Casa 
projeto de lei reajustando em 3,5% (três vírgula 
cinco por cento) os vencimentos e subsídios dos 
servidores efetivos e comissionados da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A proposta tem o objetivo de propiciar o 

equilíbrio econômico, de modo a amenizar as 
perdas salariais, decorrentes da inflação, 
estando a medida alinhada com a política de 
valorização dos servidores públicos, e dentro do 
limite da capacidade financeira do Estado, 
respeitando e mantendo o equilíbrio fiscal e 
solidez das contas públicas. 

 
A despesa decorrente da aprovação 

deste Projeto de Lei tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual, bem como compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
Com a adoção do presente Projeto de 

Lei, estamos proporcionando um reajuste 
dentro das possibilidades legais e orçamentárias 
deste Poder Legislativo.  

 
Em observação às normas vigentes, 

encaminho anexa a declaração de atendimento 
ao limite de gastos com pessoal definido pela 
LRF e as repercussões financeira e orçamentária 
relativas à aplicação desta Lei. 

 
Por todas as justificativas acima apresentadas, 
solicitamos a aprovação do presente Projeto de 
Lei. 
 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 153/19 

 
Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sra. RACHEL 
BOECHAT CABRAL 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
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“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sra. Rachel 
Boechat Cabral.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 29 de novembro 
de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Deputado Estadual  

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Rachel Boechat Cabral, nascida em 
16/05/1991 em Itaperuna - RJ. Filha de 
Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral e 
Artur José Cabral. Casada com o advogado 
Iure Simiquel Brito.  
 
Cursou Medicina e Residência Médica em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem em 
Itaperuna (UNIG/ Hospital São José do Avaí). 
 
Mudou-se para o Espírito Santo, mais 
especificamente para a cidade de Vitória, em 
março de 2017 para cursar uma 
subespecialização em sua área no Hospital 
Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(Hospital das Clínicas da UFES) e  se apaixonou 
pela cidade, optando por morar em Vitória 
definitivamente. 
 
Especialista em Medicina Fetal pela Fundação 
de Medicina Fetal Latino Americana (FMF-LA, 
Campinas- SP). 
 
Membro Titular do Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
 
Trabalha como Médica Radiologista em vários 
hospitais da Grande Vitória, tais como 
Hospital Estadual Dr Jayme dos Santos Neves, 
Vitória Apart Hospital, Hospital 
Metropolitano, Hospital Estadual Central, 
Hospital Evangélico de Vila Velha, Hospital 
Estadual Antônio Bezerra de Farias e Hopital 
Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino 

Alves (Himaba) e na clínica Medical Center 
Diagnósticos. 
 

 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAP 

 

MENSAGEM Nº 002/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
 

Encaminho à apreciação dessa Augusta 
Casa de Leis o anexo projeto de lei, examinado e 
aprovado pelo Corpo Deliberativo desta Corte 
de Contas, que dispõe sobre a concessão de 
reajuste de 3,5% (três vírgula cinco por cento) 
aos servidores ativos e inativos do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo. 
 

A presente proposta tem por objetivo 
proporcionar aos servidores, uma recomposição 
em virtude das perdas inflacionárias. 
 

Por todo o exposto, tenho a certeza de 
que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor 
do projeto e as razões que o justificam, apoiará 
e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 
 
Atenciosamente, 
 
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 980/2019 
 

Dispõe sobre pagamento de 
reajuste aos servidores ativos e 
inativos do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo - TCEES. 

 
Art. 1º Aos servidores ativos e inativos do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - 
TCEES será concedido um reajuste de 3,5 % (três 
virgula cinco por cento). 
 
Parágrafo único. O reajuste, de que trata o 
caput deste artigo, terá vigência a partir de 01 
de dezembro de 2019. 
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Art. 2º As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, prevista na Lei nº 
10.978/2019 (LOA), e serão suplementadas, se 
necessário. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Palácio Anchieta, em Vitória,       de             
de 2019. 
 

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Presidente 

 
 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 235/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado pelo artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO PARCIAL ao 
Autógrafo de Lei nº 122/2019, que “Dispõe 
sobre procedimentos para normatizar a criação 
de abelhas nativas sem ferrão no âmbito do 
Estado do Espírito Santo”, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 857/2019, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que 
norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 
 

“(...) No presente caso, faz-se 
necessário definir qual é a natureza 
jurídica das normas veiculadas no 
autógrafo de lei, uma vez que é com 
base nesta premissa que se pode 
afirmar (i) a competência do Estado 

para cuidar do tema, bem como, no 
caso de existir tal competência, (ii) o 
seu válido exercício no pormenor, 
em cotejo com os princípios e as 
regras gerais aplicáveis ao campo 
jurídico pertinente.  
 

O texto normativo proposto envolve, 
notadamente, a criação de regra que 
visa à proteção do meio ambiente, 
conforme se infere se sua 
justificativa.  
 

A Constituição da República confere 
à União, Estados e ao Distrito 
Federal competência para legislar 
sobre conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição: 
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...)  
 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; 
 

VIII - responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
 

(...)  
 

§ 1º No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
 

§ 2º A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
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§ 4º A superveniência de lei federal 
sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe 
for contrário. 
 
Nesse sentido, foi editada a Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei n° 6.938/1981, regulamentada 
pelo Decreto n° 99.274/90), que 
estabelece os objetivos da Política 
Nacional, os instrumentos para a sua 
execução e as atribuições dos órgãos 
responsáveis pela proteção do meio 
ambiente. Dentre as normas, 
destacam-se: 
 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio 
Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, 
no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes 
princípios: 
 

I - ação governamental na 
manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
(...)  
 

Art. 4º. A Política Nacional do Meio 
Ambiente visará: 
I - à compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; 
(...)  
 
VI - à preservação e restauração dos 
recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade 
permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico 
propício à vida; 

(...)  
 

Art. 8º Compete ao CONAMA:      
(...)  
VII - estabelecer normas, critérios e 
padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos. 
 

No exercício da competência que lhe 
foi atribuída pela Lei 9.638/81, o 
CONAMA já editou inúmeras 
resoluções e, especificamente com 
relação à matéria aqui tratada, foi 
editada a resolução nº 346, de 16 de 
agosto de 2004, a qual disciplinou a 
utilização .das abelhas silvestres 
nativas e a implantação de 
meliponários. 
 

A atividade legiferante realizada no 
âmbito estadual deve ser conforme 
o que estabelece a resolução do 
CONAMA, por se tratar, a rigor, de 
norma geral emitida pela União. 
Deve o Estado, então, se ater às 
questões específicas não podendo, 
de modo algum, ir de encontro o 
que estabeleceu o CONAMA. 
 

Por fim, a Constituição capixaba 
também anuncia que tanto o Estado 
como os Municípios cabem traçar 
normas que assegurem o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e a garantia do bem-estar 
de seus habitantes, assim como a 
preservação, proteção e 
recuperação do meio ambiente 
urbano e cultural (Art. 231, da 
Constituição Estadual do Estado do 
Espírito Santo).  
 
Especificamente no capítulo 
destinado à proteção do meio 
ambiente ela volta a anunciar que 
tais entes federados providenciarão, 
com a participação da coletividade, a 
preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio 
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ambiente natural, artificial e do 
trabalho, atendidas as 
peculiaridades regionais e locais e 
em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico 
(artigo 186). 
 
O projeto de lei aqui analisado se 
insere nesse contexto.  
 
Isto é, ao regulamentar a criação de 
abelhas, o legislador estadual institui 
normas sobre meio ambiente e 
sobre as práticas destinadas a 
preservá-lo, visto que, como 
qualquer tipo de atividade que 
envolva a criação de espécies, se 
realizada incorretamente pode 
causar danos ambientais 
catastróficos.  
 

Sendo assim, o projeto de lei em 
análise trata, essencialmente, de 
política de proteção ao meio 
ambiente. E, tendo em vista que o 
CONAMA tratou do assunto de 
forma geral e mais ampla, percebe-
se que as normas contidas no 
presente autógrafo de lei são 
normas específicas, editadas dentro 
dos limites da competência 
concorrente estadual, em prol da 
preservação ambiental.  
 

Em outras palavras, não foram 
vislumbradas antinomias entre o 
autógrafo ora analisado e os 
enunciados normativos da 
Resolução CONAMA nº 346/2004, 
principalmente pela legislação 
nacional, na parte que toca o 
presente autógrafo, trazer 
enunciados normativos abertos. 
 

Além disso, sendo lacônica a 
legislação federal sobre o tema, o 
Estado do Espírito Santo pode, 
perfeitamente, regulamentar a 
matéria de maneira mais específica, 
levando em consideração, ainda, as 
espécies locais de abelha e suas 
peculiaridades. 

Sendo assim, não se verifica a 
ocorrência de vício formal e material 
de constitucionalidade do autógrafo 
de lei por ter emanado de 
proposição de origem parlamentar, 
nem interferência nas atividades 
próprias do Poder Executivo. 
 

Entretanto, no que tange à previsão 
de sanções (arts. 19 e 20), parece-
nos que o autógrafo de lei pecou por 
não trazer qualquer previsão, 
critério ou parâmetro para a 
incidência de cada uma das sanções 
a serem aplicadas, impossibilitando, 
até mesmo em razão da violação do 
princípio da tipicidade em matéria 
penal, a aplicação de qualquer 
sanção, ainda que mediante a 
publicação de norma 
regulamentadora.  
 

De fato, tendo em vista o princípio 
da tipicidade em matéria penal (CF, 
art. 5º, inciso XXXIX), e a sua 
indissociável relação com o princípio 
da legalidade (CF, art. 5º, inciso II), 
impossível é a aplicação de sanções 
sem prévia e suficiente previsão 
legal de sua hipótese autorizadora. 
Nesse campo, com muito mais 
razão, a possível remissão a fontes 
infralegais (Decreto) somente tem 
cabimento caso a delegação 
legislativa se dê em bases razoáveis, 
obedecendo aos parâmetros legais, 
previamente fixados.  
Nesse sentido, confira-se o seguinte 
precedente do STF, o qual, embora 
relativo à matéria tributária, contém 
inteligência aplicável a presente 
hipótese:  
 

EMENTA Recurso extraordinário. 
Repercussão geral. Tributário. 
Princípio da legalidade. Taxa 
cobrada em razão do exercício do 
poder de polícia. Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). Lei 
nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. 
Delegação a ato normativo infralegal 
da atribuição de fixar o valor do 
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tributo em proporção razoável com 
os custos da atuação estatal. Teto 
prescrito em lei. Diálogo com o 
regulamento em termos de 
subordinação, de desenvolvimento e 
de complementariedade. 
Constitucionalidade.  
1. Na jurisprudência atual da Corte, 
o princípio da reserva de lei não é 
absoluto. Caminha-se para uma 
legalidade suficiente, sendo que sua 
maior ou menor abertura depende 
da natureza e da estrutura do 
tributo a que se aplica. No tocante 
às taxas cobradas em razão do 
exercício do poder de polícia, por 
força da ausência de exauriente e 
minuciosa definição legal dos 
serviços compreendidos, admite-se 
o especial diálogo da lei com os 
regulamentos na fixação do aspecto 
quantitativo da regra matriz de 
incidência. A lei autorizadora, em 
todo caso, deve ser legitimamente 
justificada e o diálogo com o 
regulamento deve-se dar em 
termos de subordinação, 
desenvolvimento e 
complementariedade..  
2. No RE nº 343.446/SC, alguns 
critérios foram firmados para aferir 
a constitucionalidade da norma 
regulamentar.“a) a delegação pode 
ser retirada daquele que a recebeu, 
a qualquer momento, por decisão 
do Congresso; b) o Congresso fixa 
standards ou padrões que limitam a 
ação do delegado; c) razoabilidade 
da delegação”.  
3. A razão autorizadora da delegação 
dessa atribuição anexa à 
competência tributária está 
justamente na maior capacidade de 
a Administração Pública, por estar 
estreitamente ligada à atividade 
estatal direcionada a contribuinte, 
conhecer da realidade e dela extrair 
elementos para complementar o 
aspecto quantitativo da taxa, 
visando encontrar, com maior grau 
de proximidade (quando comparado 

com o legislador), a razoável 
equivalência do valor da exação com 
os custos que ela pretende ressarcir.  
4. A taxa devida pela anotação de 
responsabilidade técnica, na forma 
do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
6.994/82, insere-se nesse contexto. 
Os elementos essenciais da exação 
podem ser encontrados nas leis de 
regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 
6.994/82). Foi no tocante ao aspecto 
quantitativo que se prescreveu o 
teto sob o qual o regulamento do 
CONFEA poderá transitar para se 
fixar o valor da taxa, visando 
otimizar a justiça comutativa. 5. As 
diversas resoluções editadas pelo 
CONFEA, sob a vigência da Lei nº 
6.994/82, parecem estar 
condizentes com a otimização da 
justiça comutativa. Em geral, esses 
atos normativos, utilizando-se da 
tributação fixa, assentam um valor 
fixo de taxa relativa à ART para cada 
classe do valor de contrato - valor 
empregado como um critério de 
incidência da exação, como 
elemento sintomático do maior ou 
do menor exercício do poder de 
polícia, e não como base de cálculo.  
6. Não cabe ao CONFEA realizar a 
atualização monetária do teto de 5 
MVR em questão em patamares 
superiores aos permitidos em lei, 
ainda que se constate que os custos 
a serem financiados pela taxa 
relativa à ART ultrapassam tal limite, 
sob pena de ofensa ao art. 150, I, da 
CF/88.  
7. Em suma, o art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 6.994/82 
estabeleceu diálogo com o 
regulamento em termos de 
subordinação (ao prescrever o teto 
legal da taxa referente à ART), de 
desenvolvimento (da justiça 
comutativa) e de 
complementariedade (ao deixar um 
valoroso espaço para o regulamento 
complementar o aspecto 
quantitativo da regra matriz da taxa 
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cobrada em razão do exercício do 
poder de polícia). O Poder 
Legislativo não está abdicando de 
sua competência de legislar sobre a 
matéria tributária. A qualquer 
momento, pode o Parlamento 
deliberar de maneira diversa, 
firmando novos critérios políticos ou 
outros paradigmas a serem 
observados pelo regulamento.  
8. Negado provimento ao recurso 
extraordinário. 
(RE 838284, Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
19/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-
09-2017) 
 

 No caso, o autógrafo sob análise não 
obedece a essas diretrizes, uma vez que não traz 
qualquer esclarecimento sobre as hipóteses de 
incidência de cada sanção ou mesmo sobre o 
montante das multas a serem aplicadas! 
Tampouco remete tais matérias à 
regulamentação infralegal, o que também não 
seria possível no contexto normativo avaliado.  

 

 Entendo, portanto, que devem ser 
objeto de veto o art. 19 do autógrafo, bem 
como o art. 20, por ser dele normativamente 
indissociável (...)”. 

 

Por tais razões, o Autógrafo de Lei em 
comento não trouxe qualquer previsão, critério 
ou parâmetro para a incidência de sanções dos 
artigos 19 e 20, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico parcial ao Autógrafo de Lei nº 
122/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
857/2019. 
 

Vitória, 27 de novembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

Vitória-ES, 28 de novembro de 2019. 
 

MENSAGEM/PGJ/nº002/2019 

Referência: Encaminha Projeto de Lei 
 
A Sua Excelência Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Deputado Erick Musso 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

Considerando o art. 115 da Constituição 
Estadual, que assegura ao Ministério Público 
autonomia administrativa para, inclusive, 
propor ao Poder Legislativo sua política 
remuneratória; 
 

Considerando a disponibilidade 
orçamentária aprovada pela Lei Estadual nº 
10.978, de 18 de janeiro de 2019 e pela Portaria 
nº 803, de 24 de janeiro de 2019; 
 

Considerando que a repercussão 
financeira da presente proposta apresenta baixo 
custo, com uma despesa equivalente a 0,11% 
(onze centésimos por cento) do orçamento de 
2019, para a qual o Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo - MPES possui disponibilidade 
orçamentária e financeira, sem comprometer os 
limites estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 

Considerando a necessidade de 
minimizar os impactos da inflação e a 
consequente desmotivação dos servidores desta 
instituição causada pela redução de seu poder 
aquisitivo; 

 

Encaminho, para apreciação dessa 
Augusta Casa Legislativa, Projeto de Lei, que visa 
à concessão de reajuste de 3,5% (três inteiros e 
cinco décimos por cento) nas tabelas de 
vencimentos, proventos e pensões dos 
servidores administrativos do MPES. 
 

Na oportunidade, agradeço 
antecipadamente a habitual atenção dessa 
Augusta Casa de Leis, ao tempo em que renovo 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 
Atenciosamente, 
 

EDER PONTES DA SILVA 
Procurador-Geral de Justiça 
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PROJETO DE LEI ESTADUAL Nº 986/2019 

 
Reajusta as tabelas de 
vencimentos dos cargos 
administrativos do Ministério 
Público do Estado do Espírito 
Santo - MPES. 

 
Art. 1º Ficam reajustados em 3,5% (três inteiros 
e cinco décimos por cento), a partir de 1º de 
dezembro de 2019, as tabelas de vencimentos 
dos cargos administrativos do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo - MPES, efetivos e 
em comissão. 
 
Parágrafo único. Aplica-se também o reajuste 
de que trata o caput ao valor dos proventos e 
das pensões dos servidores administrativos do 
MPES. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correm à conta das dotações 
orçamentárias próprias, previstas na Lei 
Estadual nº 10.978, de 18 de janeiro de 2019, e 
na Portaria nº 803, de 24 de janeiro de 2019, 
destinadas a esse fim. 

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

DECLARAÇÃO 

 
DECLARO que a aprovação do presente Projeto 
de Lei, que visa ao reajuste das tabelas de 
vencimentos dos cargos administrativos do 
MPES, efetivos e comissionados, em 3,5% (três 
inteiros e cinco décimos por cento), acarretará 
uma repercussão orçamentária e financeira de, 
aproximadamente, 0,15% (quinze centésimos 
por cento) de acréscimo nos gastos com folhas 
de pagamento, no mês dezembro de 2019. 
 
As despesas com pessoal estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual nº 10.978, de 18 de janeiro 
de 2019, bem como na respectiva Portaria n° 
803, de 24 de janeiro de 2019 e atendem aos 
dispositivos legais da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 

REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DO 
REAJUSTE 

Quadro de pessoal Valor Reajuste 3,5% 

  
447.741,00 

Participação no 
Orçamento de 

Pessoal do MPES 
299.768.332,00 0,15% 

Participação no 
Orçamento/2019 

 
394.762.850,00 

0,11% 

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.741 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 
Senhor DURVAL VIEIRA 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Durval Vieira, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.742 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor WALTER DE AGUIAR FILHO. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Walter De Aguiar Filho, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.743 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor ANTONIO VITOR CAVALIERI 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Antonio Vitor Cavalieri, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.744 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor FÁBIO LUIZ PARTELLI 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Fábio Luiz Partelli, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.745 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 
Senhor GETULIO APOLINÁRIO FERREIRA 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Getulio Apolinário 
Ferreira, pelos relevantes serviços prestados 
em prol de nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.746 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor JAIME OLIVEIRA VEIGA 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Jaime Oliveira Veiga, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.747 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor JOSÉ LUÍS GALVÊAS LOUREIRO 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor José Luís Galvêas Loureiro, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.748 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor ANILTON SALLES GARCIA 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Anilton Salles Garcia, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.749 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor MAXIMILIANO CÂNDIDO DOS SANTOS 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Maximiliano Cândido Dos 
Santos, pelos relevantes serviços prestados em 
prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.750 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor ARY MEDINA SOBRINHO 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Ary Medina Sobrinho, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.751 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor FILIPE EMANUEL DA SILVA MACHADO 
BASTOS 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Filipe Emanuel Da Silva 
Machado Bastos, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.752 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor LUIS CESAR MARETTO COURA 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Luis Cesar Maretto Coura, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.753 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor ROMEU SCHEIBE NETO 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Romeu Scheibe Neto, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.754 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor RODRIGO AMÉRICO PEREIRA 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Rodrigo Américo Pereira, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.755 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 
Senhor PAULO BUBACH 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Paulo Bubach, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.757 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 
Senhor MARCIA MARIA PARREIRA ALVES DE 

AZEVEDO 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Marcia Maria Parreira 
Alves De Azevedo, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.758 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 
Senhor SIMONE BAÍA PEREIRA GOMES 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Simone Baía Pereira 
Gomes, pelos relevantes serviços prestados em 
prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.759 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor RODRIGO COÊLHO VENTURA 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Rodrigo Coêlho Ventura, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.760 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor MOISÉS BRITO SOBRINHO 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Moisés Brito Sobrinho, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.761 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a LINCOLN CORRÊA DOS SANTOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a Lincoln 
Corrêa Dos Santos, concedendo-lhe as insígnias 
e o Diploma do respectivo Grau. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.762 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a PAULO ALEXANDRE GALLIS PEREIRA 

BARAONA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Paulo 
Alexandre Gallis Pereira Baraona, concedendo-
lhe as insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.763 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ARISTOTELES PASSOS COSTA NETO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a 
Aristoteles Passos Costa Neto, concedendo-lhe 
as insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.764 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” a 

GINO BRUM. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” a Gino Brum, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.765 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” a 
MARCOS ROGÉRIO PEGORETTI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” a Marcos Rogério Pegoretti, pelos 
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relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.766 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” a 

MARCOS ANTONIO DE JESUS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” a Marcos Antonio de Jesus, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.767 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” a 

ZILMA PETERLI LYRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” a Zilma Peterli Lyra, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.768 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” a 

MARCELO SALES LOUREIRO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” a Marcelo Sales Loureiro, pelos 
relevantes serviços prestados em prol de nosso 
Estado. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS 
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MEMBROS: Deputado   JOSÉ   ESMERALDO, 
Deputado GANDINI, Deputado 
ALEXANDRE XAMBINHO, Deputado 
Doutor RAFAEL FAVATTO, 
Deputado MARCOS GARCIA 

REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 09/12/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13:30 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA E APOIO A 
DIVERSIFICAÇÃO AGRICOLA, DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DA AGRICULTURA ORGÂNICA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Votação do Parecer na Comissão de Finanças da 
Lei Orçamentária Anual - 2020. 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

Obs. Pauta gerada no dia 02.12;2019 às 17h 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA E APOIO À 
DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E DA AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado MARCOS 
GARCIA 

LOCAL: “Centro de Agronegócios” em Marechal 
Floriano/ES 
DATA: 04/12/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 18 horas 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA E APOIO A 

DIVERSIFICAÇÃO AGRICOLA, DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DA AGRICULTURA ORGÂNICA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da Reunião: “PANORAMA/ PERSPECTIVA 
DA OLIVICULTURA NO ESPÍRITO SANTO”. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 
SEAG - Secretaria de Agrigultura 
Deputados Federais 
FAES  
FETAES  
SEAG 
IDAF 
INCAPER 
Superintendência Federal da Agricultura 
CEASA 
SEAMA 
OCB 
UNICAFES 
AMUNES 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 
PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: (vago) 
MEMBROS: Deputado  MARCOS GARCIA 
Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: extraordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 04/12/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10 
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PAUTA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
O que ocorrer. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
O que ocorrer. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
PL 237/209, PL 306/2019 e 299/2019 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

 Convidados os Srs. representantes da 
ARCELOR MITTAL, VALE S/A,  IEMA - ES,  MPES, 
MPF, IBAMA, Juntos SOS ES  Ambiental  para 
participar da Reunião e explanar sobre melhoria 
do controle da emissão de poluentes, para que a 
sociedade  civil possa acompanhar as ações que 
buscam à melhoria da qualidade do ar da 
Grande Vitória.  
 
obs.: esta pauta foi gerada em 27/11/2019, 
sujeita a alteração até á hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE CONSTUTUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO 
LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 03/12/2019 
DIA DA SEMANA: terça-Feira 
HORÁRIO: 13h30min 

PAUTA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF Nº 813/2019/SECGAB/PMSMJ – Resposta ao 
Ofício COMJUS nº 06/19 – Encaminha provas 
documentais que demonstram estado de 
emergência para promulgação de decreto 
Legislativo com ensejo a aplicação ao Artigo 65 
da LRF. 
 
OF/GDVL/ALES/ - Nº 133/19 - Do Exmº Sr. 
Deputado Vandinho Leite, externando 
“descontentamento com o caminhar da direção 
das reuniões da Comissão de Justiça que estão 
sendo colocadas de lado pelos alvedrios 
políticos e pessoais de Vossa Excelência, em 
detrimento dos interesses institucionais.” 
 
OF/GDF/ALES/ - Ref: OJAP- 133/19- Do Exmº Sr. 
Deputado Freitas, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no 
dia 13 de agosto de 2019, devido a 
compromisso de agenda parlamentar. 
 
OF/GDRF/ALES/ - Ref: OJAP- 132/19- Do Exmº 
Sr. Deputado Rafael Favatto, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária dessa Comissão, 
realizada no dia 13 de agosto de 2019, devido a 
compromisso de agenda parlamentar. 
 
*REQ/GDRF/ALES/N.º 309/2019 – Requer ao 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação que a 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2019, 
seja inserida, como emenda aditiva à Proposta 
de Emenda Constitucional nº 08/2019 
*Retificado 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
 
Deputada Janete de Sá  PL 749/19 (Apensado ao 
PL 829/19) 
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Deputado Marcelo Santos PDL 092/19; 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI 47/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: “Cria o selo anticorrupção a ser 
concedido a pessoas jurídicas de direito privado 
que adotarem práticas de boa conduta no 
Estado do Espírito Santo”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 134/18 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Exclui trecho rodoviário que corta a 
Reserva Biológica de Sooretama do Plano 
Rodoviário Estadual 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI 155/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a afixação de aviso nas 
Unidades Policiais do Estado informando os 
direitos e as prerrogativas dos Advogados, no 
exercício da profissão. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 349/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Fica estabelecido que os alunos das 
Redes de Ensino Estadual que depredarem 
Patrimônio Público no Estado do Espirito Santo, 
ficam sujeitos as penalidades previstas nesta lei. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
*Empate na 27ª reunião 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 08/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 213, de 
04 de dezembro de 2001, dispondo sobre a 
inclusão dos indivíduos acometidos com artrose, 
com grande dificuldade de locomoção, dentre 
os aptos a requerer a gratuidade no transporte 
público. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 33/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: ALTERA O ARTIGO 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 213, DE 03 DE DEZEMBRO 
DE 2001. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 35/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigação, do 
Governo do Estado do Espírito Santo 
contemplar livros de escritores capixabas e/ou 
dos que escrevem sobre o Espírito Santo nas 
compras feitas para as bibliotecas públicas e 
escolares.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/02/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/03/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/04/2019 
 
PROJETO DE LEI 36/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Determina a realização de exames 
toxicológicos e de alcoolemia em todos os 
envolvidos em acidentes de trânsito 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/02/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/03/2019 
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PRAZO DA COMISSÃO: 02/04/2019 
PROJETO DE LEI 34/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas instaladas no Estado do Espírito Santo 
utilizarem, no mínimo, 50% da mão de obra 
para suas atividades, do Município onde 
estiverem instaladas, ou de outros municípios 
do Estado, caso não haja mão de obra suficiente 
no Município de sua instalação. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI 107/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Declara a prioridade especial aos 
Idosos com mais de 80 anos em relação aos 
demais idosos de menor idade, no âmbito 
Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI 61/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Tipifica outros tipos de violência aos 
animais e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI 216/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Obrigam clínicas veterinárias, 
hospitais veterinários e congêneres (pets shops) 
a informar ao Núcleo de Proteção aos Animais 

(NPA) localizado na Delegacia de Meio 
Ambiente quaisquer indícios de maus tratos 
aos animais quando constatarem indícios de 
descuido nos animais por eles atendidos no 
Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 

PROJETO DE LEI 212/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera a Lei ordinária nº 6.868 de 14 
de novembro de 2001 que dispõe sobre o uso 
do Presídio Militar, localizado no Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI 317/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I a que se 
refere o art. 1º da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, instituindo o “DIA DO 
COMBATE AO CÂNCER COLORRETAL” no Estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 334/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Concede gratuidade nos transportes 
da Região Metropolitana da grande Vitória e dos 
demais municípios aos guardas municipais, 
policiais militares, policiais civis e bombeiros 
militares 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 227/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos comerciais, que anunciarem a 
oferta de produtos e serviços em promoção, de 
informar ao consumidor, em conjunto com o 
valor da oferta vigente, o valor imediatamente 
anterior praticado pelo estabelecimento para a 
comercialização do produto ou serviço. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 307/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre o direito do consumidor 
ao reembolso de ingressos de eventos que 
justificadamente não puder comparecer, no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 309/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre autorização para 
transportar animais domésticos de pequeno 
porte em meios de Transportes Coletivos 
Intermunicipais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 327/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui Mecanismos 
de Seguro Para Garantir o Interesse Público Nos 
Processos de Licitação e a Correta Aplicação dos 
Recursos Públicos no Âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 332/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina o uso obrigatório de 
capacetes para os usuários de patinetes 
elétricos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 345/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
estado do Espírito Santo e seus municípios de 

informar quais atrações e eventos são 
patrocinados com recursos públicos, 
determinando a publicidade dos custos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 93/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado  Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação das 
empresas prestadoras de serviços de TV a cabo, 
telefonia móvel e fixa, instituições financeiras, 
administradoras de cartão de crédito, 
provedores de internet, ou quaisquer outras 
que comercializem serviços de natureza 
contínua e periódica, a disponibilizar serviço de 
atendimento telefônico gratuito, através do 
prefixo 0800, bem como dispõe sobre o tempo 
máximo de atendimento que não deverá 
ultrapassar 30 minutos, incluído o tempo de 
eventual espera, sob pena de multa. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 215/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o desembarque mais 
seguro e acessível aos idosos usuários do 
Sistema de Transporte Coletivo no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 348/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cardápio em Método Braille nos Restaurantes, 
Bares, lanchonetes e congêneres em todo 
Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
*PL 446/19 APENSADO AO PL 348/19 
 
PROJETO DE LEI 350/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Proíbe a cobrança abusiva na 
remarcação de passagens aéreas de voos que 
tenham como local de embarque do 
consumidor, os aeroportos localizados no 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 354/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a responsabilidade por 
dano, na prestação indevida de serviços de 
telefonia móvel e fixa no estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 233/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização legal para 
a execução da atividade de motorista autônomo 
de plataforma digital no Estado do Espírito 
Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 262/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a ineficácia de cláusula 
penal de fidelidade em contrato de adesão 
realizado com concessionárias de telefonia 
móvel e fixa na hipótese em que o consumidor 
comprovar a perda de vínculo empregatício 
posterior à avença contratual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 310/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o direito ao 
cancelamento da multa contratual por 
“fidelidade” às operadoras de telefonia, quando 

da perda do trabalho ou emprego do 
consumidor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
PROJETO DE LEI 392/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Proíbe a utilização da substância 
Bisfenol A - BPA, no âmbito do Estado e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 410/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE À 
DOENÇA URTICÁRIA AQUAGÊNICA, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 417/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR:  Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a avaliação periódica das 
estruturas físicas das escolas da rede pública 
estadual de ensino no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 373/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Veda a compra, venda, fornecimento 
e consumo de bebidas alcoólicas nas instituições 
de ensino, públicas e privadas, incluindo aquelas 
voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, 
expressamente, as chamadas festas "open bar", 
nestas mesmas instituições, no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 418/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 423/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o Dia do Combate a Cristofobia 
e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 431/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera a redação do Anexo Único a 
que se referem os artigos. 1º e 2º da Lei 
Ordinária nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
para inclusão da Utilidade Pública da Associação 
Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do 
Espírito Santo - ACERBES, com sede no 
município de Vila Velha/ES 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 225/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Denomina Rodovia Domenico 
Carraretto a Rodovia Rural do Programa 
Caminhos do Campo, que liga o Distrito de 
Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no 
Município de João Neiva/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
PROJETO DE LEI 424/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a penalização à 
veiculação de publicidade ou propaganda 
misógina, sexista ou estimuladora de agressão e 
violência sexual contra a mulher no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 449/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Cria o Programa Estadual de Proteção 
à Saúde do Trabalhador Rural, através do uso de 
protetor solar, a fim de inibir a incidência do 
câncer de pele. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 490/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o acesso ao programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 
instituições de ensino não integrantes da rede 
pública estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 260/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 28/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGAS 
PARA O PRIMEIRO EMPREGO NAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, ASSIM COMO NAS 
CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 69/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: CRIA O SISTEMA DO CERCO 
INTELIGENTE DE SEGURANÇA METROPOLITANA 
DA GRANDE VITÓRIA DÁ PROVIDÊNCIAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 118/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de Guia de Turismo Categoria Regional 
- ES em atendimento a grupos e excursões de 
turistas no Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 412/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário à pessoa com fibromialgia nos 
estabelecimentos públicos e privados, no Estado 
do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 419/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de sinalização de piso tátil nas 
dependências dos órgãos e entidades da 

administração pública direta, indireta, 
fundacional e nas empresas concessionárias de 
serviços públicos do Estado, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 438/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a aplicação de multa 
para os proprietários de linhas telefônicas de 
cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
CIODES - Centro Integrado Operacional de 
Defesa Social, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 420/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o pagamento da tarifa 
de pedágio por meio de cartão de débito ou de 
crédito, no Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 439/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Sistema 
Colaborativo de Segurança e Monitoramento e 
dá outras providências, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 495/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Autoriza o Poder Executivo a destinar 
10% (dez por cento) do valor arrecadado com 
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multas por infração à legislação do trânsito nas 
rodovias estaduais para as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos que prestam 
assistência médica hospitalar no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 523/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Heavy Metal André Matos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 371/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Autoriza o Estado do Espirito Santo a 
fazer uso de veículos automotores apreendidos 
em decorrência da prática de ilícitos penais ou 
de infrações administrativas, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 376/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o custeio, por parte dos 
condenados que cumpre pena, em regime 
fechado ou semiaberto, das despesas inerentes 
a sua manutenção em estabelecimentos penais 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 379/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 

daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 400/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Proíbe a entrega de obras públicas 
estaduais incompletas ou que, embora 
concluídas, não estejam em condições de 
atender ao fim a que se destinam, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 469/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão, em um percentual mínimo de 30% 
(trinta por cento), de produtos orgânicos 
produzidos em âmbito local, preferencialmente 
pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares rurais, na 
alimentação fornecida aos pacientes dos 
hospitais da rede pública estadual do estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 506/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: "Estabelece normas gerais sobre 
transporte de carga de blocos de rochas ou 
outros materiais pesados, e dispões 
penalidades". 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 234/19 - Despacho 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Denegatório 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a capacitação em 
primeiros socorros dos professores e 
funcionários de escolas privadas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
*PL 540/19 APENSADO AO 234/19 
 
PROJETO DE LEI 238/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que faculta aos 
consumidores instalarem medidores paralelos 
para aferir o quantitativo gasto na utilização dos 
serviços de energia elétrica no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 363/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de sistemas 
de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas 
no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 391/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: ESTABELECE O PROCEDIMENTO DA 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NA FORMA QUE MENCIONA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 399/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
Estabelecimentos de Ensino Particular, como 
Creches ou Similares, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 15/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta dispositivo à Lei 
10.179/2014, que trata da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, estabelecendo a criação de 
plano de redução de perdas e desperdício pelas 
distribuidoras de água do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 109/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Permite a aplicação dos recursos 
decorrentes da Lei nº 8.308, de 12.6.2006, em 
despesas com obras para recuperação de danos 
causados em praias pela ação do mar, na forma 
que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 150/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: obrigatoriedade da execução do Hino 
Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria, em todas as 
escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental e de ensino médio no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 184/19 - Despacho 
Denegatório 
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AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica estabelecida a obrigatoriedade da 
divulgação de todas as aprovações do Instituto 
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo (IDAF), de supressão de vegetação nativa 
no Portal Transparência do Governo do Estado 
do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 250/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obrigam os hospitais públicos e 
privados, clínicas, consultórios e congêneres a 
comunicarem às delegacias de policia quando 
ocorrer atendimento em suas unidades de 
Pronto Atendimento os casos de idosos, 
mulheres, crianças e adolescentes vitimas de 
agressões físicas e sexuais no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 305/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação 
de paternidade à defensoria pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 344/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DAS 
TÉCNICAS RADIOLÓGICAS EXCLUSIVAMENTE 
POR TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM 
RADIOLOGIA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
7.394/1985, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

PROJETO DE LEI 440/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de visitas 
íntimas aos presos no sistema prisional, no 
âmbito do Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 536/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: "Dispõe sobre a prioridade para 
atendimento e emissão de laudos pelo Instituto 
Médico Legal - IML, e dá outras providências." 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 461/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece sanções a alunos em caso 
de agressão aos Professores, Servidores ou 
Empregados da Educação nas Instituições de 
Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 527/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece o fornecimento de peruca 
às pessoas com alopécia provocada pela 
aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 533/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Freitas 
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EMENTA: Altera o Anexo I, da Lei Ordinária nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, para Instituir 
o Dia do Estadual do Reflorestamento no Estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 441/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a aplicação de multa 
para os proprietários de linhas telefônicas de 
cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
SAMU – Serviço de Assistência Médica de 
Urgência, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 428/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o Inciso XIV, do art. 5-A, da Lei 
7000, de 27 de dezembro de 2001, que trata a 
respeito do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 140/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece normas e critérios básicos 
para a infraestrutura sanitária, bem como 
instalação de lavatório nos banheiros químicos 
dos eventos organizados nos espaços públicos 
ou privados no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 

 
PROJETO DE LEI 390/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 

EMENTA: Determina a gratuidade de inscrição 
em concursos públicos estaduais para doadores 
de sangue no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
* PROJETO DE LEI 492/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Estabelece a isenção da taxa de 
inscrição em concursos públicos para os 
doadores de sangue, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019  
Apensado ao PL 390/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

 
PROJETO DE LEI 528/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da venda de 
"combos" de TV, internet e telefonia por 
assinatura e dá  
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 445/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para divulgação 
da lista de material didático pedagógico, de uso 
individual do aluno, exigida pelas instituições 
privadas de ensino do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 531/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre o Programa "De Olho no 
Vencimento" a ser implementado por adesão 
em todo o Comércio Varejista no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 534/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prestação de auxilio às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
nos estabelecimentos comerciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 542/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Institui o Código de Defesa do 
Empreendedor, estabelece normas para 
expedição de atos públicos de liberação da 
atividade econômica, dispõe sobre a realização 
de análise de impacto regulatório e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 395/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o artigo 20, da Lei nº 7.000 de 
2001, acrescentando o inciso X, reduzindo a 
alíquota nas operações internas do café Conilon 
sobre o ICMS, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 483/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõem sobre a obrigatoriedade de 
hipermercados, supermercados, atacadistas e 
estabelecimentos varejistas congêneres 
disporem e identificarem de forma destacada 
produtos provenientes da agricultura familiar. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 488/19 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os concessionários e 
revendedoras de veículos automotores a 
inserirem no sítio eletrônico e aplicativos de 
smartphones da empresa, os procedimentos de 
“Aviso de Risco” para saneamento técnico de 
risco à saúde e segurança dos consumidores e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 494/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Torna obrigatória a impressão ou 
bordagem do prazo de validade nos coletes a 
prova de balas adquiridos pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 519/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 
9.999/2013, INCLUINDO NO PROGRAMA 
ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO 
ESTADO ESPÍRITO SANTO – PETE/ES - O 
TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO 
TÉCNICO E SUPERIOR. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 525/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas e pessoas físicas 
situadas no Estado do Espírito Santo com 
páginas na internet a disponibilizarem o número 
do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 556/19 - Análise Técnica 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento de assepsia da 
areia contida nas áreas destinadas ao lazer e 
recreação infantil. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 82/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de coletores 
de pilhas e baterias nas praças de pedágio do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 141/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declara o Município de Alfredo Chaves 
Capital do Turismo de Aventura no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 157/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 190/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Fica estabelecida a obrigatoriedade da 
divulgação de todas as licenças ambientais 
outorgadas pelo Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), no Portal 
Transparência do Governo do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 

PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 211/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição dos 
estabelecimentos comerciais, que utilizam 
comandas ou cartões de controle para 
pagamento posterior ao consumo, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, de veicular qualquer 
informação que o exonere da responsabilidade 
sobre a perda ou extravio da comanda, bem 
como estabelecer qualquer tipo de penalidade. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 229/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo das 
concessionárias prestadoras de serviços, e/ou 
permissionárias de serviços públicos o conserto 
das obras realizadas em vias públicas e/ou 
passeios, quando abertos buracos ou valas para 
a realização de serviços de instalação, 
manutenção ou conserto das redes de água, 
esgoto, luz, gás, telefonia, TV a cabo, internet ou 
outros serviços correlatos e da outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 295/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 10.634, de 05 de abril 
de 2017, que proíbe a inserção, no âmbito do 
Estado, da expressão  “não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no 
interior do veículo”, ou de expressão similar, em 
placas informativas, tíquetes, bilhetes ou 
cupons em estacionamentos de qualquer 
natureza, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 313/19 - Análise Técnica 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=556
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=82
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=141
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=157
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=190
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=211
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=229
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=295
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=313


30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 03 de dezembro de 2019 

AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre o cadastro e acesso de 
pessoas a boates e casas de espetáculos e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 447/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera a Lei nº 9.615, de 05 de janeiro 
de 2011, que dispõe sobre a afixação de 
cartazes informativos nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 
margens das rodovias estaduais, alertando 
condutores de veículos automotores sobre os 
riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 
medicamentos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 451/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR:  Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei - Dispõe sobre a 
proibição comercial de renovação automática 
de contrato de prestação de serviços por 
assinatura. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 460/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Determina a comunicação, por parte 
dos Condomínios Residenciais, Conjuntos 
Habitacionais e Congêneres sobre os casos de 
agressões domésticas contra mulheres, na 
forma que especifica, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 463/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 

EMENTA: Dispõe sobre a vedação de qualquer 
tipo de embaraço, exigência, proibição, 
cobrança aos motoristas profissionais das 
categorias de transporte rodoviário de 
passageiros e transporte rodoviário de cargas e 
seus empregadores de usarem os pátios dos 
postos de combustíveis para cumprimento da lei 
do descanso, dentro do Estado do Estado do 
Espírito Santo, conforme determina a Lei federal 
nº 13.103, de 2015 e estabelece outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 468/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Claudio Vereza 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 474/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o programa estadual de 
incentivo a hortas domésticas e comunitárias 
para população carente em áreas urbanas e 
rurais, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
 
PROJETO DE LEI 437/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os fornecedores de produtos 
farmacêuticos ao consumidor final, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, a manter recipiente 
próprio para a coleta de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, 
deteriorados ou com prazo de validade 
expirado, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PROJETO DE LEI 07/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação das 
empresas concessionárias de rodovias em 
atividade no Estado do Espírito Santo a 
realizarem o resgate e a assistência de 
emergência de animais acidentados nas 
rodovias e estradas por elas administradas, e dá 
outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 385/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Determina aos hospitais e clínicas que 
realizam biópsia de próstata e mama feminina, a 
entregarem o resultado da histopatologia no 
prazo determinado, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 406/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Obrigatoriedade dos hospitais 
particulares e empresas que forneçam o serviço 
de atendimento e primeiros socorros por meio 
de ambulância a informarem a unidade 
hospitalar onde fora levado o paciente socorrido 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 413/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de 
implantação de sistema para a captação e 
retenção de águas pluviais, em telhados, 
coberturas, terraços e pavimentos descobertos 
de lotes, edificados ou não, que tenham área 
impermeabilizada superior a quinhentos metros 
quadrados 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

PROJETO DE LEI 414/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 
1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo 
doadores de sangue como beneficiários de 
atendimento prioritário. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 435/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o horário de ligações por 
Empresas de Cobrança, Telemarketing, Bancos 
ou afins, através de SMS, Whatsapp, Ligação 
Telefônica ou qualquer outro meio, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. Fica alterado o 
artigo 1º, da Lei de nº 10.626/2017 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 430/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Obriga as empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte público 
intermunicipal à instalação de aviso sonoro 
informando sobre paradas em pontos de ônibus 
de grande circulação no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 462/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre o fornecimento gratuito 
de vacina contra rinite por parte do Poder 
Público. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 480/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 537/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui a Política Estadual Sobre 
Pessoas Desaparecidas no Estado do Espirito 
Santo e da outras providencias. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 547/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei Estadual nº 6.999 de 27 
dezembro de 2001 nos termos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 572/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Projeto de lei que torna obrigatório o 
aplicativo eletrônico cidadão ao Poder Executivo 
estadual de modo a facilitar à população acesso 
às informações das atividades do Poder 
Executivo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 508/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Banco 
Estadual de Cadeiras de Rodas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 604/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Conhecimento dos 
Benefícios Medicinais das Areias Monazíticas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 562/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a Lei nº 9.788 de 18 de janeiro 
de 2012 para incluir os produtos desprovidos de 
agrotóxicos entre os de exposição de destaque 
obrigatória nos supermercados, hipermercados 
e estabelecimentos similares. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 641/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Requer Acrescenta item ao Anexo (I) 
único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo o “Dia de Doar”, a ser 
celebrado na terça-feira subsequente ao Dia 
Nacional de Ação de Graças. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 609/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
Estabelecimentos de Ensino comunicar aos 
órgãos de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
casos de automutilação que surgir nas 
dependências escolares e dá outras 
providências, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 123/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera a Lei nº 7.737, de 05 de abril de 
2004, que institui a ½ (meia) entrada em locais 
públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue e órgãos, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 17/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 583/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos comerciais colocarem os 
monitores da caixa registradora de forma visível 
para o consumidor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 17/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 120/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Denomina “Major Carlos Alex 
Cardoso” o Oitavo Batalhão (8º BPM) Polícia 
Militar do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 475/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, em 
delegacias de polícia, do direito ao 
ressarcimento do IPVA, das vítimas de roubo ou 
furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 503/19 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Inclui trecho de estrada municipal no 
Plano Rodoviário Estadual, trecho entre 
Pinheiros a Pedro Canário. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 529/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 
restrição, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 600/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Produtor Rural Capixaba. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 637/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: PROJETO DE LEI que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de Janeiro de 
2019, instituindo o Dia Estadual dos Bombeiros 
Voluntários, a ser comemorado, anualmente, 
dia 11 de Setembro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 554/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
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EMENTA: Estabelece critérios para venda de 
produtos químicos precursores ou capazes de 
serem empregados na preparação de drogas, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 582/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos de hospedagem manterem 
funcionário com qualificação técnica para 
procedimentos de segurança em situações de 
risco e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 633/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 652/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Declara o 
Bauernmalerei Patrimônio Cultural Imaterial no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 669/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Embalador. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 514/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR:  Deputado Gandini 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade dos 
Planos de Saúde, Hospitais, Clínicas Médicas e 
Congêneres afixar informativo nas plataformas 
digitais e nos locais de atendimento, prazos 
máximos para marcação de consultas e 
autorização de demais procedimentos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 610/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece penalidade administrativa 
aos postos de combustíveis ou congêneres que 
praticarem fraude metrológica nas bombas 
medidoras de combustíveis no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 236/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 10.011, 
de 20 de maio de 2013, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
 
PROJETO DE LEI 532/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
utilização de materiais biodegradáveis na 
composição de utensílios descartáveis 
destinados ao acondicionamento e ao manejo 
de alimentos prontos para o consumo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PROJETO DE LEI 679/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o direito de cidadãos 
fruírem de instalações automotivas dos veículos 
de transporte público coletivo intermunicipal 
devida e regularmente higienizadas e 
esterilizadas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 08/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 624/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a reserva de vagas de 
empregos nas empresas prestadoras de serviço 
ao Estado do Espírito Santo para as mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 15/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 402/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei - Fica declarada de 
utilidade pública a Associação Alef Bet, 
localizada no Município de  Vitória/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 15/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 595/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 15/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 398/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe que os Estabelecimentos de 
Ensino no âmbito do Estado do Espirito Santo 
fiquem obrigados a disponibilizar de 
profissionais da área de saúde, sendo (01) um 
médico e (01) um enfermeiro ou técnico de 
enfermagem. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 558/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos públicos e 
privados localizados no Estado do Espírito Santo 
a inserirem nas placas de Atendimento 
Prioritário o Símbolo Mundial de 
Conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 608/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei - Obriga o Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC, a Centralização de 
Banco S/A - SERASA e quaisquer outros bancos 
de dados, a retirar o nome do cidadão da 
relação de cadastro negativo, no prazo máximo 
de 48 horas, após a confirmação do pagamento 
do débito. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 29/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 05/11/2019 
 
PROJETO DE LEI 744/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o aproveitamento de 
armas de fogo apreendidas em operações 
realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado 
de Espírito Santo e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 29/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 05/11/2019 
 
PROJETO DE LEI 746/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Prevenção e Combate à 
Depressão no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a ser comemorada, anualmente, na 
primeira semana do mês de setembro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 03/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO AMPLIANDO A 
TRANSPARÊNCIA DAS VOTAÇÕES SIMBÓLICAS E 
ALTERA TRECHO PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES 
DIVERSAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 04/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO, DISPONDO SOBRE O 
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO EM CASO DE 
FALTA ÀS REUNIÕES DAS COMISSÕES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 09/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera a redação do artigo 54-B, do 
Regimento Interno, para redefinir e ampliar as 
atribuições da Comissão de Cooperativismo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019   
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para todos os cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de 
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:  04/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
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AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

Obs: Pauta gerada em 02/12/2019, às 
13h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2334 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 TORNAR SEM EFEITO, no ato nº 1357, de 
16/12/2014, publicado em 17/12/2014, 
referente ao servidor JULIO CESAR BASSINI 
CHAMUN.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2335 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA 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, GLÓRIA MARIA CAMPOS 
VICENTE, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
193634/2019. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 2336 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
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, ARTHUR LOPES RIOS VIEIRA, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Dr. Emílio 
Mameri, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193633/2019. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2337 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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, ANTONIO MARCUS ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Capitão 
Assumção, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193631/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2338 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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, THOMAZ TOMMASI FILHO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
193632/2019. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
ATO Nº 2339 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos dos Atos nºs 747, 1575 
e 1557, publicados em 06/08/2014, 28/11/2018 
e 07/06/2019, respectivamente, que designou o 
servidor efetivo RENATO DENADAI CASSARO, 
matrícula nº 207961. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2340 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR o servidor RENATO DENADAI 
CASSARO, matrícula nº 207961, ocupante do 
cargo de Técnico Legislativo Sênior, para o 
desempenho da função de gestor dos Contratos 

de: Publicações no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo - DIO, contrato nº 013/2019; 
Cooperação Técnica para utilização do Sistema 
Eletrônico de Licitação - Banco do Brasil e 
Publicações Oficiais da ALES em Jornal - Tribuna 
Publicidade, contrato nº 022/2019, fazendo jus 
à Função Gratificada Especial por Gestão de 
Contrato - FGEGC3, em razão da complexidade 
apurada, na forma do artigo 77-C c/c artigo 76, 
§ 1º, inciso IV, da Resolução nº 2.890/2010. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2341 
 

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

ELEVAR para 36,02% (trinta e seis vírgula 
dois por cento) a partir de 23/03/2014, na 
forma do artigo 108 da Lei Complementar nº 
46/94, o ADICIONAL DE ASSIDUIDADE a que faz 
jus JULIO CESAR BASSINI CHAMUN, matrícula 
nº 029330, Procurador Adjunto - EPA, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, referente 
ao 3º decênio de 25/03/2004 a 22/03/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2342 
 

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

CONCEDER 15% (quinze por cento), a 
partir de 19/02/2019 (Data da posse/exercício 
no novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ELIZA MARTA 
BONELLA, matrícula nº 203911, Assistente de 
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Gabinete de Representação Parlamentar - 
ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2343 
 

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

CONCEDER 15% (quinze por cento), a 
partir de 14/11/2019 (Data da 
posse/exercício no novo vínculo), de acordo 
com art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 
faz jus ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE, 
matrícula nº 208492, Assessor Júnior da 
Secretaria - AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do ES. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2344 
 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 25/11/2019 (Data da posse/exercício 
no novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus GISELLE 
CONCEIÇÃO BARBOSA ALMEIDA, matrícula nº 
207439, Assessor Júnior da Secretaria - AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa do ES. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de dezembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 292 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares dos servidores abaixo 
relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

035849 
ALDA MARIA 
MORAES 
DEPIZZOL 

2015 
18/11/2019 a  
02/12/2019 

20/11/2019 
09/12/2019 

a 
21/12/2019 

13 (treze) 
dias 

restantes 

206616 
LUIS FELIPE 
ALVES 

2019 
18/11/2019 a 
02/12/2019 

27/11/2019 
06/01/2020 

a 
11/01/2020 

06 (seis) 
dias 

restantes 

203440 

SANDRA 
HELENA 
ALBUQUERQUE 
DA SILVA 

2018 
25/11/2019 a 
09/12/2019 

26/11/2019 
15/06/2020 

a 
28/06/2020 

14 
(quatorze) 

dias 
restantes 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 293 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208365 
CLAUDIANE 
MARTINS 
OLIMPIO 

2019 
10/12/2019 

a 
08/01/2020 

02/01/2020 
a 

31/01/2020 

30 (trinta) 
dias 
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207879 
MATHEUS 
MENEGHEL 
DE ANDRADE 

2019 
06/01/2020 

a 
20/01/2020 

27/01/2020 
a 

10/02/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208715 
RHAIANNA 
CALDEIRA 

2019 
09/12/2019 

a 
23/12/2019 

03/01/2020 
a 

17/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ERRATA 
 

Na Portaria nº 173, publicada em 06/08/2019, 
na parte referente ao servidor DANIELLA SANZ 
RAMOS: 
 

onde se lê: 
 
“[…] férias regulamentares referentes 
ao exercício de 2018 […]” 
 
leia-se: 
“[...] férias regulamentares referentes 
ao exercício de 2019 [...].” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de dezembro de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 088/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2018 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 088/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: ZELLAR EIRELI - ME. 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22. 
 
OBJETO: Fornecimento, instalação, retirada e 
remanejamento de divisórias, inclusive 
deslocamento de mobiliário para desimpedir os 
locais da execução dos serviços. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 
Valor: R$ 10.272,98 (dez mil, duzentos e setenta 
e dois reais e noventa e oito centavos). 

 
PROCESSO: 193554. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

29 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 089/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2018 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 089/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: ZELLAR EIRELI - ME. 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22. 
 
OBJETO: Fornecimento, instalação, retirada e 
remanejamento de divisórias, inclusive 
deslocamento de mobiliário para desimpedir os 
locais da execução dos serviços. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
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VALOR: R$ 3.028,60 (três mil, vinte oito reais e 
sessenta centavos). 
 
PROCESSO: 193581. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 
 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
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 do Termo de 
Cooperação Técnica, conforme descrito abaixo: 
 
COOPERADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
COOPERADA: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 
OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA tem como objeto estabelecer a 
cooperação técnico-científica e o intercâmbio  
de conhecimentos, informações e experiências 
entre a ALES e a Câmara Municipal de 
Cachoeiro. 
 

VIGÊNCIA: O presente TERMO terá vigência de 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
assinatura. 
 

PROCESSO: 192751. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
Processo nº 193276/2019 

Pregão Eletrônico n° 047/2019 
 

Objeto: serviço telefônico fixo comutado 
(STFC) para atendimento às necessidades 
atuais e futuras da Ales pelo período de 12 
meses, conforme especificações contidas no 
anexo I do edital. 
 
O Edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 13/12/2019, 
às 11h00min. 

 
Maiores informações pelo e-mail 
scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 03.12.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA Hospital e Maternidade Cidade Saúde 
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COMISSÃO DE SAÚDE 

05h00 REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Comissão de Agricultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a farinha de banana verde, uma opção prática e 
nutritiva para prevenir problemas como a diabetes tipo 2, 
doenças do intestino e obesidade 
 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos 
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo 
questão de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer 
sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem 
apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um 
projeto e de quem teve que empreender por necessidade 
 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre 
prazo para devolução de quantia paga por produto com 
defeitos sucessivos. As relações de consumo entre 
companhias aéreas e passageiros. E ainda: Ministros do 
STJ entendem que exposição imprópria de pessoa com 
deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao 
pagamento de indenização por danos morais 
 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 
 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Saúde 
 

10h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
(V) 
 

Comissão de Saúde 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM  Ter o próprio negócio está entre os principais desejos 
dos brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba 
sendo questão de sobrevivência para alguns. Além de 
esclarecer sobre comportamentos empreendedores, 
esta reportagem apresenta os desafios e vantagens de 
ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias de 
quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve que 
empreender por necessidade 
 

12h30 MP COM VOCÊ A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica 
as funções do Min. Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos 
Direitos Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 
 

13h00 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do 
romance policial "Martyn o detetive e o sumiço dos 
encrenqueiros”, pode ser conferido nesta edição do 
programa Dedo de Prosa 
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13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 
 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

18h00 COM A PALAVRA O Programa Com a Palavra entrevista o deputado 
Adonias Marques de Abreu, popularmente conhecido 
pelo nome Torino Marques (PSL), apelido que carrega 
desde o início da carreira como radialista. Ao todo são 
36 anos como profissional de comunicação social e como 
deputado estadual está em seu primeiro ano de 
mandato. Na posição de entrevistado,  Torino ressaltou 
que o momento inicial de seu trabalho foi de 
aprendizado, conhecimento e definições. Além 
disso, destacou a dedicação e a harmonia entre os 
parlamentares da Casa  
 

18h30 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, 
autor do romance policial "Martyn o detetive e o sumiço 
dos encrenqueiros”, pode ser conferido nesta edição do 
programa Dedo de Prosa 
 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE (V) 

As Demandas Relacionadas com as Cadeiras de Rodas 
Fornecidas Pelo SUS 
 
 

22h00 PANORAMA 
 

Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 
 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos 
dos brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba 
sendo questão de sobrevivência para alguns. Além de 
esclarecer sobre comportamentos empreendedores, 
esta reportagem apresenta os desafios e vantagens de 
ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias de 
quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve que 
empreender por necessidade 
 
 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 
 

 

 
Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 
Luciano Machado, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Boa tarde. Há quorum para a 
sessão, de acordo com o painel eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Doutor 
Hércules para fazer a leitura. 

 

 (O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 119:160) 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Marcos Garcia e 
Marcelo Santos) 
 

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Dr. Hércules) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Neste momento, dispenso a leitura da 
ata, conforme previsão regimental. Declaro 
aprovada. 

Senhoras e senhores deputados têm um 
prazo previsto para questioná-la. Neste 
momento, então, ata considerada como lida.  

Passo, então, à primeira parte do 
Expediente, para simples despacho. 

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1. Ofício n.º 354/2019, 

da  deputada  Iriny Lopes, justificando ausência 
à sessão ordinária do dia 06 de novembro de 
2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84164&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84164-
155355925907112019-assinado.pdf#P84164  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício n.º 357/2019, 

do  deputado  Torino Marques, justificando 
ausência da 114.ª sessão ordinária do dia 20 de 
novembro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84905&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84905-
111637703920112019-assinado.pdf#P84905  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Ofício n.º 358/2019, 
do  deputado  Delegado Danilo 
Bahiense,  justificando ausência da 114.ª 
sessão  ordinária do dia 20 de novembro de 
2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84911&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84911-
122253790920112019-assinado.pdf#P84911  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Ofício n.º 359/2019, 

do  deputado  Engenheiro José 
Esmeraldo,  justificando ausência à sessão 
ordinária do dia 19 de novembro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84924&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84924-
133459206820112019-assinado.pdf#P84924 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Ofício n.º 360/2019, 

do  deputado  Delegado Lorenzo 
Pazolini,  justificando ausência à sessão 
ordinária do dia 20 de novembro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84923&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84923-
133313534720112019-assinado.pdf#P84923  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Mensagem n.º 224/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 964/2019, que estabelece a reserva 
de 20% (vinte por cento) de vagas para negros 
nos concursos públicos para provimento de 
cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 
da administração pública estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84935&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84935-154510411920112019-
assinado.pdf#P84935  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 148/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

7. Projeto de Lei n.º 962/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, que obriga os 
responsáveis pelas edificações, cujas estruturas 
não estiverem de acordo com as normas em 
vigor de afastamento, construírem laje de 
proteção por toda a extensão de suas calçadas 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84913&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84913-123000604420112019-
assinado.pdf#P84913  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Infraestrutura e Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Projeto de Lei n.º 963/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece a 
promoção dos Policiais Militares do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84925&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84925-134552895920112019-
assinado.pdf#P84925  

 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
9. Projeto de Lei n.º 965/2019, do 

deputado Carlos Von, que assegura a qualquer 
cidadão o direito de obter acesso a 
informações sobre a balneabilidade das praias 
situadas no litoral do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84963&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84963-090648926921112019-
assinado.pdf#P84963  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
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art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Meio Ambiente e Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Projeto de Lei n.º 966/2019, do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre o 
direito de mulheres, vítimas de violência 
doméstica, serem atendidas preferencialmente 
nos órgãos estaduais de assistência judiciária 
gratuita. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84960&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84960-090204019921112019-
assinado.pdf#P84960  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Segurança e Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

11. Projeto de Lei n.º 968/2019, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre o 
Programa Limpa Rio, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85107&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/85107-150315418322112019-
assinado.pdf#P85107  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Meio Ambiente e Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
150/2019, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta  item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148,  de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Jorge Anderson Freixo 
Bizoni. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85031&arquivo=Arquiv

o/Documents/PDL/85031-
161915829021112019-assinado.pdf#P85031  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
Cidadania, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

151/2019, do deputado Adilson Espindula, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Ismar Schiefelbein. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85032&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/85032-
162030188221112019-assinado.pdf#P85032 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
Cidadania, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Parecer n.º 01/2019, da Comissão 
Especial criada pelo Ato n.º 2.291/2019 pela 
constitucionalidade, admissibilidade, 
legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa 
e aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 28/2019, da Mesa Diretora e 
outros,  que altera os parágrafos 5.º e 9.º do 
artigo 58 da Constituição Estadual, dispondo 
sobre as eleições da Mesa Diretora. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84809&arquivo=Arquiv
o%2fDocuments%2fPEC%2f84809-
105525445019112019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  

Só um minuto, por favor. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Pela ordem, senhor presidente!  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Emílio Mameri.   

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Solicito que seja dispensado, da Comissão 
Especial, o item 14 e o item 15.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Item 14 eu defiro e o item 15 solicito 
que seja lido primeiramente. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, para discutir, 
seja dispensado... Não entendi o requerimento, 
por gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - É para que ele seja publicado. Dispensa 
a publicação para que ele entre na pauta.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Dispensar a publicação?  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  A publicação.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, vou votar 
contra, então, a dispensa de publicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Registrado, então, seu voto em 
contrário. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Só um minutinho, senhor 
presidente. Do item 15.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Não, só o item 14 está votado. Só um 
item.  Dispensada a publicação, com voto 
contrário... 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, não. O meu voto contrário 
é do item 15, senhor presidente. Item 14, 
favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Item 15, deputado Luciano Machado.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. Aprovado.  

Próximo item, 15.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Parecer n.º 01/2019, da Comissão 

Especial criada pelo Ato n.º 2.292/2019 pela 
constitucionalidade, admissibilidade, 
legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa 
e aprovação da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 27/2019, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 221/2019, que 
modifica regras do regime próprio de 
previdência social e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84612&arquivo=Arquiv
o%2fDocuments%2fPEC%2f84612-
174228322813112019-assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se.  
Pela ordem, Emílio Mameri.  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Gandini e Delegado 
Lorenzo Pazolini) 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Senhor presidente, quero pedir uma dispensa 
de publicação deste item 15. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - É regimental, dependendo de 
apoiamento do Plenário. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, para discutir  
a dispensa do item 15. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não tem discussão neste caso. É só 
votar favorável ou não. Não é a matéria que 
está votando. O que está sendo colocado em 
pauta agora é meramente a dispensa da 
publicação. 
 Os deputados favoráveis se manifestem, 
os contrários... 
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então, senhor presidente, vou 
me manifestar contrariamente à dispensa da 
publicação do item 15 e oriento aos 
independentes que votem também 
contrariamente à dispensa da publicação do 
item 15. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok.  
 Os deputados favoráveis permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! Contrário. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Majeski contrário, Pazolini contrário, 
Vandinho contrário. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Gostaria 
de me manifestar contrário ao item 14 também. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Registrado. 

Aprovado. 
Segunda parte do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

16. Requerimento de Urgência n.º 
231/2019, do deputado Marcelo Santos, Líder 
do Bloco Parlamentar, ao Projeto de Lei n.º 
148/2019, de sua autoria, que reserva aos 
negros e aos indígenas 20% (vinte por cento) 
das vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e 
empregos públicos no âmbito da administração 
pública no Estado, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista controladas 
pelo Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84955&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/84955-175727632720112019-
assinado.pdf#P84955  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

17. Parecer n.o 225/2018, da Comissão 
de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 89/2019, do 
deputado  Carlos Von, que dispõe sobre a 
inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na 
Carteira de Identidade. Publicado no DPL do 
dia 19/11/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83975&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83975-191018702105112019-
assinado.pdf#P83975  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa) 

Rejeitado. 
Arquive-se a matéria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

18. Requerimento n.º  185/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
cancelamento de sessão especial, para debater 
o tema “Pela Eliminação da Violência contra a 
Mulher”, que seria realizada às 19h,  do  dia 25 
de novembro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84944&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84944-
165550374520112019-assinado.pdf#P84944 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
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Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

19. Requerimento n.º  197/2019, da 
Mesa Diretora,  de cancelamento de sessão 
solene, em homenagem ao Dia do Músico, que 
seria realizada às 19h,  do  dia 21de 
novembro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85014&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85014-
141357874521112019-assinado.pdf#P85014  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

20. Indicação n.º 2731/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
considerando que o Governo do Estado 
realizou a entrega de 2.905 pistolas modelo 
Glock às forças táticas e unidades 
especializadas da PM, requer seja iniciado 
processo administrativo para a doação das 
armas substituídas à Guarda Municipal do 
município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84856&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84856-
164723226719112019-assinado.pdf#P84856  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

21. Indicação n.º 2732/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para recapeamento da 
ES 472 no trecho que liga a sede do município 
de Conceição do Castelo/ES à rodovia ES 166. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84938&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84938-
160139757820112019-assinado.pdf#P84938  
  

22. Indicação n.º 2733/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para revitalização da 
Rodovia ES 165, no trecho que liga a BR 262 à 
sede do município de Conceição do Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84939&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84939-
160210101620112019-assinado.pdf#P84939  
  

23. Indicação n.º 2734/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para aquisição de uma 
máquina de pilar café para o município de 
Conceição do Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84940&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84940-
161002649520112019-assinado.pdf#P84940 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Dr. Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação as indicações do Coronel Alexandre 
Quintino/Guarapari. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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24. Indicação n.º 2735/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica na estrada 
que interliga os distritos de São Tiago e São 
Miguel do Caparaó, localizada no município de 
Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84948&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84948-
172526097220112019-assinado.pdf#P84948  
  

25. Indicação nº 2736/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para custeio e manutenção, para o 
desenvolvimento do setor esportivo do 
município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85057&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85057-
174658637421112019-assinado.pdf#P85057  
 

26. Indicação n.º 2737/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para obras de infraestrutura em geral, 
como drenagem, manejo das águas pluviais 
urbanas e pavimentação asfáltica, no Valão e 
nas vias públicas em redor, como as ruas 
Florêncio da Conceição, Estudantes e Miosótis, 
no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85061&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85061-
175119216221112019-assinado.pdf#P85061  
 

27. Indicação n.º 2738/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefonia 
celular e implantação dos serviços pertinentes, 
no distrito de São Miguel do Caparaó, 
localizada no município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85063&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85063-
175625107421112019-assinado.pdf#P85063 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 
Deputado Enivaldo dos Anjos para 

justificação de voto. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Capitão Assumção e 
Torino Marques) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, eu li nos jornais de hoje que o 
Tribunal de Justiça está cometendo um 
equívoco e ainda está prometendo cometer 
esse equívoco por resolução, acabando com 
várias comarcas do estado. 

Quero deixar claro que vou me 
manifestar contra e, se o Tribunal de Justiça 
fizer isso por resolução, vamos recorrer porque 
isso só pode ser feito por projeto de lei 
encaminhado à Assembleia, porque são leis 
complementares que criam as comarcas. Não 
vamos aceitar que o Tribunal de Justiça dê um 
golpe na população, tentando justificar os seus 
gastos e tentando punir as comarcas, punir os 
municípios. 

Então quero manifestar aqui e dizer que 
também não adianta alguns membros do 
tribunal de Justiça fazerem lobby com o 
presidente da Comissão de Justiça para dar 
parecer pela inconstitucionalidade do projeto 
dos cartórios, porque também é outra 
arbitrariedade do desembargador Samuel Brasil, 
que tenta fechar os cartórios do Espírito Santo 
sem a menor justificativa, abusando desta Casa, 
abusando dos deputados. 

Não sei se o presidente da Comissão de 
Justiça, porque é de Vitória, não tem cartório 
fechado, se ele está tão confortável assim. 
Porque nós, deputados do interior, não vamos 
aceitar isso.  

E existem valores daquela taxa, que todo 
mundo paga, que são valores que servem para 
pagar as serventias deficitárias, se for o caso. 
Como o Tribunal de Justiça não quer usar esse 
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dinheiro de taxa, que só no caixa, essa semana, 
está cento e noventa e nove milhões, eles 
querem usar esse dinheiro para outra coisa, e 
não para manter os cartórios abertos. Por isso o 
desembargador Samuel inventou de fechar 
cartório. 

Lamento profundamente que ele esteja 
contando aqui, para essa atitude, com o 
presidente da Comissão de Justiça, que já me 
revelou que vai relatar pela 
inconstitucionalidade. 

Então quero deixar claro. O Tribunal de 
Justiça não vai encontrar bom ambiente nesta 
Casa se continuar jogando problema de despesa 
deles em cima da população. Fechar comarca é 
um dos maiores absurdos, é a maior confissão 
de fracasso administrativo, é a maior 
demonstração de incompetência do Poder 
Judiciário, que para poder adequar as suas 
despesas, está deixando de prestar serviço à 
população, fazendo com que municípios, que já 
construíram inclusive prédios de fóruns, sejam 
abandonados, seja mais um elefante branco, em 
função desse problema. Eles gastam muito, não 
se adequam à Lei de Responsabilidade Fiscal e 
agora querem punir a comarca.  

Ainda mais, senhor presidente, V. Ex.ª, 
que tem bom trânsito no Poder Judiciário, deve 
levar essa mensagem. Nós vamos nos rebelar 
aqui! Isso não pode ser de forma nenhuma por 
resolução. Teria que ser proposto à Assembleia, 
que aprovou essas comarcas, para dizer se é a 
favor ou não fechar as comarcas. Nós 
precisamos que a Justiça dê exemplo. E se ela 
der esse bypass na Assembleia, acredito que a 
Assembleia terá coragem de reagir, embora 
alguns tenham medo do Poder Judiciário. Mas 
deve reagir porque isso prejudica a população.  

Fechamento de cartórios que funcionam 
há cem anos, há sessenta anos, e agora 
fechamento de comarcas! Espero que se isso 
acontecer, se os deputados não concordarem, 
eu vou apresentar uma moção de repúdio a essa 
atitude do Tribunal. Espero que o presidente, 
que está saindo, não cometa esse absurdo 
contra a população do estado do Espírito Santo.  

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Antes de passar a palavra para o 

deputado Capitão Assumção, só corrigindo o 
despacho do item n.º 17, onde despachei 
arquive-se é tramite-se.  

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem deputado.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Queria recorrer do item 8, projeto de nossa 
autoria que estabelece promoção aos policias 
militares em confronto, à Comissão de 
Constituição e Justiça, por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Muito obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso, querido.  
Próximo item.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
28. Indicação n.º 2739/2019, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para obras de reforma e ampliação, da 
escola na E.E.E.F.M Aflordízio Carvalho da Silva, 
localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85099&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85099-
144246524922112019-assinado.pdf#P85099 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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29. Indicação n.º 2740/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para supressão do inciso II do art. 9.º 
da Lei 3.196 de 09.01.78, com a redação dada 
pela Lei Complementar de n.º 667/2012, que 
dispõe sobre condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85100&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85100-
144909760222112019-assinado.pdf#P85100  
 

30. Indicação n.º 2741/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para fiscalização por parte da Guarda 
Municipal de Vila Velha, na Avenida Estudante 
José Júlio de Souza, em Itapuã, no município de 
Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85101&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85101-
144949775822112019-assinado.pdf#P85101  
 

31. Indicação n.º 2742/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para policiamento ostensivo por parte 
da Polícia Militar do Estado na Avenida Porto 
Canoa, em Mata da Serra, no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85102&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85102-
145057635422112019-assinado.pdf#P85102  
 

32. Indicação n.º 2743/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para reforçar serviços de limpeza na 
Praça Engenheiro Renato Loyola, localizada na 
esquina da Rua Carlos Delgado Pinto com a 
Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, no 
Bairro Jardim Camburi, no município de 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85103&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85103-
145125213622112019-assinado.pdf#P85103  
  

33. Indicação n.º 2744/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que a Rua São Francisco localizada 
no bairro Piranema, no município de 
Cariacica/ES, receba tratamento adequado de 
esgoto por parte da CESAN. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85104&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85104-
145151104322112019-assinado.pdf#P85104  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
34. Indicação n.º 2745/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para incluir o §2.º-A no 
art. 39 da Constituição Estadual, para limitar a 
aplicabilidade da PEC n.º 27/2019,  aos 
Servidores Públicos Estadual que já tiverem 
ingressado no Serviço Público até a data da 
instituição do Regime de Previdência 
Complementar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85131&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85131-
095052488225112019-assinado.pdf#P85131  
  

35. Indicação n.º 2746/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alterar o §4.º-A do 
art. 39 da Constituição Estadual, no intuito de 
tornar obrigatório o envio de Projeto de Lei 
Complementar para regular a idade e tempo de 
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contribuição diferenciada para aposentadoria 
de servidores com deficiência. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85132&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85132-
095258050925112019-assinado.pdf#P85132  

 
36. Indicação n.º 2747/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para Alterar o §4.º-B do 
art. 39 da Constituição Estadual, no intuito de 
tornar obrigatório o envio de Projeto de Lei 
Complementar para regular a idade e tempo de 
contribuição diferenciada para aposentadoria 
de ocupantes do cargo de agente penitenciário, 
de agente socioeducativo ou de policial civil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85133&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85133-
095426098025112019-assinado.pdf#P85133  

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 
 

37. Indicação nº 2748/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, inciso I, da Lei 
Complementar n.º 282/2004, prevista no 
Projeto de Lei Complementar n.º 59/2019, que 
altera as alíquotas das contribuições 
previdenciárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85135&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85135-
100040645825112019-assinado.pdf#P85135  
 

38. Indicação n.º 2749/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, inciso II, da Lei 
Complementar n.º 282/2004, prevista no 
Projeto de Lei Complementar n.º 59/2019, que 
altera as alíquotas das contribuições 
previdenciárias. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85136&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85136-
100154208425112019-assinado.pdf#P85136  
 

39. Indicação n.º 2750/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, §4.º, da Lei Complementar 
n.º 282/2004, prevista no Projeto de Lei 
Complementar n.º 59/2019, que altera as 
alíquotas das contribuições previdenciárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85137&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/85137-
100245661625112019-assinado.pdf#P85137  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com a palavra o Delegado Lorenzo 
Pazolini para discutir.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª tem o tempo de vários itens que 
propôs aqui na pauta.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente em exercício, 
deputado Marcelo Santos, gostaria só que V. 
Ex.ª pudesse acrescer a este tempo em relação 
às indicações. Não vou usar para todas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Qual é o tempo que V. Ex.ª precisa? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Talvez dez minutos, no máximo. 
Daria menos que as indicações.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço à V. Ex.ª a ponderação 
e o bom senso.  
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Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, públicos que nos assiste através 
da TV Assembleia, servidores que estão aqui na 
galeria, nosso cordial boa-tarde, e aos 
eminentes pares. Sejam bem-vindos à Casa do 
Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo.  
 Senhor presidente, nós apresentamos 
algumas emendas, e estamos fazendo essa 
indicação ao Governo do Estado do Espírito 
Santo também, ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 59. O Projeto de Lei Complementar n.º 59, 
que está em pauta hoje no regime de urgência, 
ele vai alterar a questão da contribuição do 
servidor público em relação à alíquota 
previdenciária.  
 Primeiramente, senhor presidente, 
gostaria de pontuar a forma antidemocrática, a 
forma até de certo ponto brutal, a forma de 
certo ponto em que o servidor público foi 
cerceado do direito de ser ouvido durante a 
apresentação desse projeto. Fica aqui o nosso 
lamento.  

Nessa manhã realizamos uma reunião 
para debater esse assunto e, infelizmente, 
apesar de ter sido convidado, o Governo do 
Estado não enviou nenhum representante. Não 
enviou nenhum representante em desrespeito a 
esta Casa, em total desrespeito aos servidores 
públicos do Estado do Espírito Santo, em total 
desrespeito à sociedade capixaba. Fica aqui o 
nosso lamento pela forma e maneira de 
construção antidemocrática... 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 

me permite um aparte? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Vou conceder posteriormente, 
excelência. 

Antidemocrática, uma forma de 
construção ao arrepio dos quatro milhões de 
capixabas, e que estão tentando ser ouvidos. 
 A sociedade não participou da 
construção desse projeto. Não houve uma 
oportunidade da sociedade se manifestar e 
diversas entidades, diversas classes, diversas 
categorias e diversos cidadãos nos procuraram 
tentando se manifestar. 
 Nós fizemos um tremendo esforço, 
realizamos uma reunião inicial com o Governo, 

em que não houve, efetivamente, respostas e 
essas respostas, infelizmente, não chegaram até 
o presente momento. Mas, fica aqui o nosso 
repúdio a essa manifestação, a essa ausência de 
manifestação, o que demonstra claramente que, 
infelizmente, esse projeto de lei complementar 
já padece de um vício, de um vício da 
legitimidade social, de um vício democrático por 
ter sido formulado a quatro paredes sem 
participação de quem mais deveria estar 
presente. 
 A sociedade quer colaborar, a sociedade 
quer contribuir, a sociedade quer se fazer 
presente, a sociedade capixaba merece ser 
ouvida.  

A nossa proposta é uma proposta que 
outros estados e outras unidades federadas, 
outros estados já atenderam e já viram que é 
importante. O que nós queremos ali é 
simplesmente a PEC Federal n.º 103, exige a 
majoração, no mínimo, para quatorze por cento 
da alíquota previdenciária, e a nossa proposta 
em relação a esse projeto de lei é simplesmente 
que essa majoração, esse aumento da alíquota 
se dê de maneira escalonada, se dê de maneira 
anual, gradativa. Está ali: doze por cento a partir 
de 2020; treze por cento a partir de 2021 e 
quatorze por cento a partir de 2022.  

Não é ser contrário a uma proposta; é 
simplesmente ser favorável ao debate, é 
simplesmente ser favorável ao ambiente 
democrático, é simplesmente ser favorável a 
ouvir. E, se há motivos e razões... 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Delegado Danilo Bahiense) 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. 
Ex.ª...  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) − Por que os representantes não 
se fizeram presente nesta manhã? 

Senhor presidente, eu peço que seja 
garantida a palavra. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 
não vai conceder um aparte? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) - Por que não se fez presente, 
nesta manhã, o representante do Governo do 
Estado do Espírito Santo? 
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O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 
vai conceder um aparte ou está com medo? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Infelizmente, não se fez 
presente. 

Quem teve medo de debate foi o 
Governo que não veio a esta Casa... 
  

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - Então 
me conceda um aparte, porque eu vou 
desmentir... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Que não enviou um 
representante... 
 

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - Então 
conceda um aparte, porque eu vou desmentir V. 
Ex.ª. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Que não esteve presente na 
nossa reunião... 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 

é um mentiroso. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Presidente, peço que seja 
desligado o microfone de aparte até o final do 
pronunciamento, excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PDT) - Deputado! 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 

é um mentiroso. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Agradeço. 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 

é um mentiroso, isso sim. V. Ex.ª tenta mentir. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Senhor presidente, por favor, eu 
peço que seja garantida a palavra, excelência! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PDT) - Deputado Enivaldo... 

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - Não 
tem negócio de delegacia aqui não, para 
garantir palavra, não... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) - Eu peço, por favor, que seja 
garantida a palavra, excelência! 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - Seja 

macho e fale em cima da minha palavra! 
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) - Deputado Marcelo Santos, por 
favor, peço que seja garantida a palavra, 
deputado, num ambiente democrático, num 
ambiente salutar, de respeito, sem palavras de 
baixo calão. Eu peço, por favor, assessoria. Por 
favor, presidente! 

Agradeço! 
Senhor presidente, eu peço que algumas 

palavras não sejam levadas em consideração e 
peço desculpa a todos os presentes e aos 
capixabas que estão nos assistindo. Nós 
estamos aqui, respeitosamente, para debater, 
para ouvir de maneira ponderada, de maneira 
calma, com bom senso. Quem tem razão, vence 
no argumento; não precisa disso. 

Nós prezamos a democracia, o Brasil 
precisa de democracia. No momento em que 
nosso país clama por democracia e clama por 
calma, por ponderação, por bom senso, eu 
tenho certeza de que vai continuar dando um 
bom exemplo de educação, de civilidade e de 
respeito ao próximo. Enfim, senhor presidente, 
essa é a nossa ponderação.  

Nós queremos levar em consideração o 
clamor da sociedade capixaba, o clamor do 
servidor público para que haja um espaço de 
oitiva, para que haja um espaço de debate 
democrático, para que a sociedade capixaba, 
para que o servidor seja ouvido.  

Lamentamos, profundamente, esse 
ambiente que foi criado. Um ambiente 
absolutamente inadequado ao Estado 
Democrático de Direito, ao regime democrático 
conquistado a tantas duras penas em nosso 
país. 

Senhor presidente, estamos 
apresentando as nossas emendas conclamando 
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aos pares para que possamos debater essa 
matéria na Casa com bom senso, com 
ponderação, sem nenhum tipo de calor, sem 
nenhum tipo de altercação, sem nenhum tipo 
de desentendimento entre os parlamentares; 
muito pelo contrário, nós prezamos e 
preconizamos por um ambiente democrático, 
por um ambiente de respeito às instituições 
públicas e também aos servidores públicos do 
Estado do Espírito Santo, que são as pessoas 
que, efetivamente, mais de noventa mil 
servidores, fazem a máquina pública andar. 

Senhor presidente, para concluir, então, 
nós vamos apresentar, já apresentamos essa 
emenda em relação ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 59, que é uma emenda 
absolutamente constitucional, que é uma 
emenda que atende de maneira muito clara, 
perfeita ao mandamento constitucional, à 
gradatividade do aumento chegando até 
quatorze por cento, e essa alíquota chegando a 
quatorze por cento, conforme a PEC n.º 103, 
mas, minorando, mitigando um pouco de 
efeitos dessa PEC para o servidor público, para 
que o servidor público tenha um tempo 
adequado, para que haja uma regra de transição 
e para que o servidor possa se adequar até 2022 
a essa alteração constitucional. 

Essas são as nossas ponderações, senhor 
presidente. Essa é a nossa argumentação que 
apresentamos de forma ponderada, com muito 
respeito a este Parlamento, com muita atenção 
também aos servidores públicos, pedindo, 
conclamando e solicitando a todos que 
efetivamente apreciem essa matéria para que 
nós possamos levar essa discussão numa seara 
democrática, de republicanismo, mas também 
dando oportunidade dos servidores públicos se 
manifestarem. 

E eu tenho certeza que esta Casa irá 
corrigir esse déficit democrático, essa falta de 
debate, esse cerceamento na difusão e na 
discussão de ideias, levando a dialética a fundo 
e fazendo com que, ao final, todos os capixabas 
ganhem, porque o nosso interesse é que nós 
tenhamos um texto ao final que atenda a 
sociedade, atenda o Governo e atenda os 
servidores públicos.  

E isso é possível adotando-se essa 
emenda que majora de doze para treze, de onze 
para doze; de doze para treze e de treze para 

quatorze, dando oportunidade do servidor se 
preparar com uma regra de transição. Isso é 
uma verdadeira regra de transição a fim de que, 
ao final, o servidor tenha condições de suportar 
esse ônus e de colaborar, porque o servidor não 
está se negando a colaborar. Eu tenho certeza 
disso. Ele só quer ter uma oportunidade de 
debater e de ser ouvido e esta Casa existe para 
isso. 

Eu agradeço, senhor presidente 
deputado Erick Musso; agradeço ao deputado 
Marcelo Santos também pela condução inicial 
dos trabalhos, e devolvo a palavra para V. Ex.ª . 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Enivaldo dos Anjos.  

Antes, porém, embora eu tenha chegado 
aqui no meio do debate acalorado, eu preciso 
fazer um registro de que esta Casa está sendo 
democrática e deixando o amplo debate 
acontecer, tanto que V. Ex.ª fez uma sessão hoje 
às nove horas da manhã. 

Deputado Enivaldo com a palavra. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Theodorico Ferraço e 
Iriny Lopes) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, a mentira tem perna curta! 

E o fato a ser colocado de que a mentira 
tem perna curta é que um dos argumentos do 
deputado anterior é de que faltou debate. Eu 
não sei se quando ele vai a uma reunião, ele vai 
espiritualmente ou se ele vai realmente de 
corpo, porque nós fizemos uma reunião onde 
participou o procurador do Estado, ele 
participou da reunião, o deputado Vandinho 
participou da reunião, o deputado Assumção 
acho que não participou -  Participou? Porque 
ele fica sempre com o direito depois de dizer 
que não participou, para poder falar que não 
concordou. Foram feitos questionamentos, o 
procurador respondeu e foram admitidas 
emendas. 

Agora, o deputado que estava aqui na 
tribuna antes, só se conforma se for aprovado o 
que ele quer. Ele faz proposta, pode ser a 
proposta mais absurda que tem, e se não for 
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atendido o que ele quer, ele acha que o projeto 
não presta. 

Hoje ele esteve aqui de manhã na sessão 
de manhã e inclusive tomou o lugar da 
Comissão de Segurança. Ele auto convocou uma 
reunião. Ele não é presidente de comissão 
nenhuma, ele não é membro de comissão 
nenhuma, porque ele é independente e não tem 
nem partido, e ele tentou colocar aqui que o 
Governo não compareceu e que não sei quem 
não compareceu quando, na verdade, ele não 
tinha nem direito de fazer essa reunião porque 
não competia a ele nenhuma outorga como 
membro de comissão, como membro de 
nenhuma das comissões que está tratando 
desse assunto. 

Então eu quero demonstrar que a 
manifestação desse deputado sempre é para 
poder desfazer dos colegas, tentar se colocar 
como o melhor, como o mais sabido e como o 
mais inteligente. A inconstitucionalidade aqui na 
Casa não são os procuradores que falam, é ele 
que fala se é inconstitucional ou se não é. 

Ele é um meninozinho estudioso, no 
entender dele, que só ele que sabe tudo. Hoje, 
por exemplo, nós fizemos um requerimento na 
Comissão de Segurança e ele usou a palavra 
para poder redigir o meu requerimento. Então 
ele está com muita empáfia, com muita audácia, 
está muito topetudo e está muito metido a 
ensinar as coisas para quem...Ele acha que 
chegou aqui e é o sabido da Assembleia, que só 
ele que sabe fazer as coisas. 

Então, eu quero dizer que não vem 
tentando passar por cima de todo mundo que 
você não vai chegar a lugar nenhum. Não 

adianta... Eu não tenho nenhum problema de 
sindicato reclamar. É só depois o sindicato 
procurá-lo.  Procurá-lo para resolver o 
problema de vocês. Eu estou vendo aqui 
Sindilegis, estou vendo aqui o sindicato, 
procurem-no para resolver porque ele tem 
voto sozinho para resolver o problema de 
vocês. As mentiras que foram contadas aqui 
são dignas de uma criancinha mimada, que se 
coloca na condição de o sabichão. Nós agora 
vamos tratá-lo nessa condição. Não vamos 
aceitar esse tipo de provocação e hoje ele foi ao 
limite máximo comigo ao redigir um 
requerimento que foi feito por mim. 

Então, menino, você aprende a tratar as 
pessoas porque aqui não é delegacia onde você 
se escondia atrás de um monte de policial e 
praticava arbitrariedades, praticava absurdos e 
ainda expunha vítimas pobres da sociedade na 
televisão para alcançar espaço na mídia. Eu sei 
que V. Ex.ª gosta muito é de aparecer. Mas 
cuidado, quem aparece muito acaba mostrando 
as partes que não deve mostrar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Nós passamos à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, senhores deputados, deputadas; 
público que nos assiste nas galerias, dos 
diversos sindicatos, servidores públicos 
estaduais; público também que nos assiste 
através da TV Assembleia, eu subo nesta tribuna 
para falar exatamente sobre o Projeto de Lei 
Complementar 59/2019, mensagem do 
Governo, que altera as alíquotas das 
contribuições previdenciárias dos servidores do 
nosso estado. Esse é um ponto importante, nós 
estamos aqui discutindo o futuro de milhares de 
servidores estaduais.  

É um debate que acredito eu - inclusive 
tem representantes do Governo neste momento 
aqui na Assembleia - que era necessário, em 
minha opinião, termos o bom senso. Até 
estados, até estados, com a condição financeira 
muito pior do que o Espírito Santo - porque hoje 
nós temos o estado do Espírito Santo em uma 
situação muito melhor do que os demais 
estados da Federação - até em outros estados 
está sendo discutida minimamente uma forma 
transitória. E aí eu gostaria de dizer que essa 
discussão acaba ficando uma discussão 
incoerente também por parte do Governo 
porque o Governo que faz parte de um partido 
que é o PSB, que a nível nacional deixou claro 
para a sociedade como um todo, inclusive para 
os capixabas que era contra a reforma do 
Governo Federal, visto que todo mundo sabe 
que o Governo Federal está quebrado, como 
que pode algo que não era importante para a 
nação, dentro das dificuldades que o país vive 
hoje, dificuldades fiscais e financeiras, como que 
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isso acaba sendo necessário aqui no Espírito 
Santo que tem nota A e que tem o equilíbrio 
fiscal e que tem hoje o melhor ambiente de 
contas públicas da Nação? 

 Chegando a esse ponto e ainda 
entendendo alguns argumentos que o Governo 
disse e membros do Governo, - é verdade aqui 
como disse que o deputado Enivaldo, eu 
participei de uma reunião - eu entendo as 
contas que eles fazem, mas não entendo o 
porquê de forma tão arbitrária, sem discutir 
com os servidores, implantar isso logo a partir 
do ano que vem. Aí eu não consigo entender, 
porque o Governo deu um aumento de três e 
poucos por cento e, ao mesmo tempo, retira 
esse benefício do servidores, transformando e 
elevando a alíquota previdenciária de onze para 
quatorze por cento! Então, fica uma discussão, 
em minha opinião, incoerente. 

 E aí, deputado Enivaldo, também os 
membros do Governo que estão aqui, nós 
deixamos essa proposta de forma clara, na 
Mesa. Ou seja, não estou fazendo aqui nada por 
trás de ninguém. Falamos a proposta na Mesa, 
para ser escalonada com o Governo, e estamos 
também conversando aqui novamente com o 
Governo e também com os demais 
parlamentares para que possam fazer essa 
avaliação. Por que não? 

 Eu fiz uma emenda parecida, deputado 
Lorenzo Pazolini já tinha protocolado, então não 
foi necessário. Mas, por que não fazer de forma 
escalonada, assim como em outros estados? Por 
que não utilizar? Essa é uma emenda 
importante que poderia ser acolhida, ela foi 
bem redigida, simples. Ela fala que em 2020, 
seriam doze por cento, no ano que vem; em 
2021, treze por cento; em 2022, quatorze por 
cento.  

O Governo atual está dizendo que, por 
ser primeiro ano de mandato, por isso que não 
está fazendo e dando aos servidores um 
aumento mais significativo. Se isso realmente é 
verdade, por que não diminuir esse impacto 
para os servidores neste momento, visto que, 
posteriormente, nos próximos anos, o Governo 
vai ter condição? Segundo o próprio Governo 
aqui, eu analisando as contas públicas, acho que 
o Governo poderia ser um pouquinho mais 
generoso, mas também não gosto de fazer 
demagogia. Então, vamos lá! Vamos dizer que 

seja importante para o Governo somente nos 
próximos passos. Sem problema algum nos 
próximos anos. Mas por que também não fazer 
com que esse déficit, que chega diretamente 
nos servidores, seja de forma escalonada 
durante os quatro anos? Por que o mal tem que 
ser feito de uma vez só, agora, e o bem, que são 
os benefícios dos aumentos, o Governo vai fazer 
de forma parcelada? Isso que eu não concordo! 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Isso 

que eu acho que precisa ser discutido e 
debatido aqui nesta Casa... 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - De 

forma madura, com dados técnicos para que a 
gente possa buscar o melhor entendimento.  

Porque eu, com certeza, estou aqui ao 
lado dos servidores, por entender que não tem 
necessidade de as contas públicas do Espírito 
Santo hoje, que estão no azul, tirar esse 
percentual todo dos servidores logo em 2020, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! Vou 
requerer a V. Ex.ª o encerramento da sessão, 
verificação de quorum, para que possa convocar 
uma sessão extraordinária, garantindo a fase 
das Comunicações. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Precisa de apoiamento do 
Plenário. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, eu sou contra. 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Aprovado. 

Está encerrada a sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para a próxima, às 15h40min.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! Quero que 
deixe registrado meu voto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Na pauta, as duas PECs e o 
PLC. 

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, 
às 15h40min, Expediente: o que 
ocorrer. Ordem do Dia: 
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 59/2019; 
Discussão, em 1.º turno, da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 28/2019; e 
Discussão, em 1.º turno, da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 27/2019) 
 
Encerra-se a sessão às quinze 
horas e trinta e três minutos. 

 
*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença a senhora deputada 
Janete de Sá. 

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 
TRIGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 

início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Dr. Rafael Favatto, Gandini, 
Marcelo Santos, Renzo 
Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Há quorum para a 
abertura da sessão de acordo com o painel 
eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta e convido o deputado Delegado Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. 

  
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - O 

deputado Danilo não se encontra.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - O deputado Danilo não 
estando presente, deputado Hércules da 
Silveira. 

 
(Assume a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Doutor Hércules) 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Todos de pé, 

por gentileza! 
 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Filipenses, 4:19) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Dispenso a leitura da ata, 
conforme será publicada.   

Peço aos deputados que possam 
registrar suas presenças.  

Não há Expediente a ser lido.  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
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Euclério Sampaio, Hudson Leal, 
Luciano Machado, Marcos 
Garcia, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski e Vandinho Leite) 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu baixo de pauta o item 1 
e nós vamos ao item 2. 

 
(1. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 59/2019)  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Senhor 

presidente, eu gostaria... 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Um minutinho.  
PEC 28.  
 

(2. Discussão em 1.º turno da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 28/2019) 

 
Não havendo discussão, em votação. 

(Pausa) 
O painel está aberto para votação. 
Os deputados que votarem SIM 

aprovam; os que votarem NÃO rejeitam. 
O painel está aberto. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, se houver possibilidade, por 
acordo de líderes, de fazermos um acordo para 
evitar de ser escrito, das próximas sessões.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Havendo acordo de 
líderes, eu deliberarei favorável. É um 
acordozinho.  

O Casagrande está preparando o 
documento. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 

um acordo verbal, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Acordo verbal, então, os 
deputados que aprovam permaneçam como 
estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Os líderes aprovaram, então, nós 

teremos as ordinárias ainda hoje para fazermos 
1.º e 2.º turnos na data de hoje.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Depois passarei os 
horários. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Quero 

justificar voto. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Delegado 
Danilo Bahiense, Freitas, Iriny 
Lopes e Torino Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Ok.  
 
O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 

10) - Senhor presidente, o líder do PRB vota 
favorável. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Então, vou proclamar o 
resultado 

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Hudson Leal, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico Ferraço, 
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Torino Marques e Vandinho 
Leite; votam NÃO os senhores 
deputados Dary Pagung, Gandini, 
Iriny Lopes e Sergio Majeski) 
 

Foram vinte e oito votos, tendo em vista 
que a deputada Janete e o deputado Mansur 
estão ausentes. Foram vinte e três SIM; quatro 
NÃO; uma abstenção. 

Fica aprovada em 1.º turno. 
A matéria baixa de sessão por duas 

sessões, retornando em seguida para ser votada 
em 2.º turno.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski para justificar voto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia e aos que nos 
visitam hoje, nas galerias, especialmente os 
funcionários do Estado.  

Votei contra essa PEC aí que possibilita 
antecipação da eleição da Mesa Diretora, 
porque não vejo a menor justificativa para uma 
alteração assim. Então, haveria de ter uma 
justificativa clara de por que isso é bom, o que 
isso melhora o trabalho da Assembleia 
Legislativa, como a população se beneficia disso. 
Nada disso ficou claro e aprovado e votado de 
uma forma atropelada, como está sendo 
atropelada a PEC da reforma da Previdência e o 
PLC que muda a alíquota.  

Agora, ali, pelo que entendi, vão fazer 
sessões ordinárias hoje, ainda, que não estavam 
previstas, para votar isso hoje, ainda.  

Quer dizer, não é uma questão de estar 
contra ou a favor seja lá de quem for. Trata-se 
de uma questão de dar transparência àquilo que 
fazemos e de respeitar não só a população e os 
funcionários públicos que precisam participar 
disso, mas de respeitar até o próprio trabalho 
parlamentar. Porque, no caso, por exemplo, do 
PLC, até agora ninguém conseguiu explicar, 
efetivamente, por que quatorze por cento. 
Baseados em quê esses dados estão?  

Apresentamos e conversei ali com o 
secretário da Casa Civil, falei com o líder do 
Governo. A nossa proposta para o PLC é uma 
proposta que foi apresentada pelo próprio 
Governo do Maranhão. Na nossa emenda, 

mantém-se o texto que o Governo enviou, mas 
com a condição de se aprovar, junto à formação 
de uma comissão, formada por representantes 
das entidades dos funcionários públicos, da 
Secretaria da Fazenda, do instituto, para, num 
prazo de cento e oitenta dias, analisar 
criteriosamente todos esses dados para, daqui a 
cento e oitenta dias, definir, efetivamente, quais 
seriam essas alíquotas.  

Porque, hoje, nem sequer dá para se 
fazer uma emenda clara. Poderia fazer uma 
emenda que passasse, por exemplo, quem 
ganha até mil e quinhentos reais pagar dez por 
cento, quem ganha mais de vinte mil pagar, sei 
lá, dezessete por cento, conforme foi feito na 
emenda federal. Não se dá para fazer isso, 
porque não temos os dados. É impossível você 
fazer qualquer coisa, se você não tem dados na 
mão, se você não tem números na mão. E, esses 
dias todos, tentamos com o próprio Governo, 
com o Instituto Jerônimo Monteiro, que nos 
apresentassem dados, de tal forma que a gente 
pudesse basear nosso estudo e nossas 
propostas.  

Então, penso que a emenda que 
apresentei é uma emenda equilibrada, por quê? 
Ela mantém o texto do Governo, aprova-se do 
jeito que está, mas com a garantia legal da 
constituição desta comissão para um estudo de 
cento e oitenta dias. A partir desse estudo, aí se 
definiriam, definitivamente, as regras.  

Se isso não for feito, não posso votar a 
favor dessa PEC e nem do PLC, porque 
estaríamos dando um tiro no escuro, votando 
algo que ninguém entendeu direito.  

Então, lamento muito. Isso poderia ter 
deixado para ser votado no começo do ano que 
vem, para dar um tempo para se exaurir. Não é 
uma questão...  

A gente conversou com muitos 
representantes das categorias do Estado. As 
pessoas não estão contra a reforma, porque 
entendem que ela é necessária, mas querem a 
discussão e é óbvio! Isso é um direito que 
assiste a todo mundo. E eu, como parlamentar, 
quero a discussão, porque eu não entendi 
direito, ainda, como se fixaram os quatorze por 
cento, a base de cálculo que foi feita e se é isso 
o ideal para o estado do Espírito Santo.  

Então, gostaria de lamentar aqui muito 
que a gente esteja se submetendo a votar tudo 
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isso, de uma forma atropelada, inclusive, agora 
com a possibilidade de que hoje ainda haja uma 
ou duas reuniões ordinárias, para apressar ainda 
mais, mais do que já vinha sendo apressada, 
essa votação. Acho que isso apequena a própria 
Assembleia e isso desrespeita, sim, o 
funcionalismo público do Estado. 
 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Item 03. PEC 27. 
 

(3. Discussão em 1.º turno da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 27/2019, 
oriunda da Mensagem 
Governamental n.º 221/2019) 

 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Presidente, 
eu também gostaria de justificar o meu voto. 
Posso? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - V. Ex.ª está com a palavra. 
 
  (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, poderia pedir para fazer 
depois, para poder... 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente; senhoras e senhores deputados; 
servidores da Casa; aqueles que nos assistem de 
casa; a galeria, que hoje está cheia de 
representantes sindicais, que estão aqui para 
acompanhar o debate da PEC da Previdência; 
muito rapidamente, eu quero dizer que não 
comungo com essa tese de que se repetirão 
aqui, em função da PEC que acaba de ser 
aprovada, práticas adotadas em tempos 
anteriores e de muita repercussão negativa para 
o Estado do Espírito Santo.  Portanto, quero 
deixar claro que não comungo com essa tese. 

Porém, a autoria do regimento e da 
Constituição como se encontra agora foi autoria 
do deputado Claudio Vereza, então presidente 
desta Casa, companheiro do meu partido, seis 
mandatos nesta Casa, com uma folha de 
serviços prestados ao Estado do Espírito Santo 

invejável, sem mácula alguma. Eu não poderia 
desconsiderar as motivações e o peso da 
apresentação, naquela época, da emenda do 
deputado Claudio Vereza.  
 Então, eu quero aqui deixar bastante 
clara a minha posição. Aqui, o meu voto, a 
minha posição, é uma posição do Partido dos 
Trabalhadores. 
 Eu também quero, senhor presidente, 
gostaria, no tempo que me resta, de fazer um 
apelo para que a PEC da Previdência não fosse 
votada aqui hoje. E esse apelo que eu faço, não 
faço exclusivamente à Mesa desta Casa, é um 
apelo que faço ao Governo do Estado. Nosso 
país, como eu venho sistematicamente colocado 
nesta tribuna, está assolado por tempestades 
contra a classe trabalhadora. A rapidez com que 
o golpe de 2016, até agora, coloca na usurpação 
dos direitos da classe trabalhadora, é sem 
paralelo na história do país. Sem paralelo. 
 Nós poderemos cumprir um rito que seja 
diferente e que possamos analisar ponto a 
ponto as emendas colocadas. E eu quero alertar, 
inclusive, para a constitucionalidade da PEC. A 
votação dessa emenda sem considerar o artigo 
n.º 11,§ 1.º da então PEC 103, e hoje, já, 
Constituição, porque a emenda foi aprovada, 
esta PEC, além dos prejuízos que causa aos 
trabalhadores e às trabalhadoras, será uma PEC 
inconstitucional. Como é que nós vamos ter 
uma Constituição Estadual que choca com o que 
diz a Constituição Federal?  

Então, chamo a atenção disso. Acho que 
o Governo é um Governo que pode ter a 
sensibilidade de aguardar mais um pouco. Que 
ouça e receba os representantes dos 
trabalhadores, dos servidores públicos, dos 
trabalhadores aqui do Estado do Espírito Santo, 
para que a gente possa encontrar algum 
caminho, porque é isso que eles estão 
procurando. É isso que os sindicatos e as 
centrais sindicais aqui presentes, a CUT, a 
Pública e a CTB vieram buscar nesta Casa e 
esperam do Governo.  

Então, fica aqui o meu apelo ao nosso 
governador Renato Casagrande, de que a gente 
não vote e a gente passe a discutir as emendas a 
partir de agora. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Vamos, presidente! 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Item 3. PEC 27. 

Em discussão. (Pausa) 
  
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
Vou me inscrever para discussão após o 
deputado Vandinho Leite.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Também pela ordem, senhor presidente. Quero 
discutir.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Um minutinho. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Carlos 
Von também, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vandinho, Lorenzo, Von, 
Majeski, Capitão, Iriny. Janete também? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) -  Não, 
senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Não? 
Deputado Enivaldo por último. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, vou me inscrever por último.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Ok. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Quero ser o último.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) -  Senhor 

presidente, antes  que se dê esse espaço das 
falas e de defesa, eu gostaria de pedir um 
minuto de silêncio em decorrência da morte de 
nossa cunhada. Estou chegando agora do 
hospital. Foi uma fatalidade. A menina tinha 
sido operada anteontem, foi para o CTI e veio a 
óbito agora, por volta de meio-dia. Por isso que 
eu não estive mais cedo na sessão, em 
decorrência deste problema. Eu gostaria de 
pedir um minuto de silêncio para Diesther 
Waleska Aldrigues Lima, cunhada da gente. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Concedido um minuto de 
silêncio à cunhada de V.Ex.ª. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, deixe-me aproveitar um minuto de 
silêncio e pedir também pelas vítimas que 
tiveram a vida ceifada hoje, num transporte de 
pacientes do município de Nova Venécia para a 
capital. Alguns pacientes idosos, que vinham 
fazer, inclusive, cirurgia de catarata no 
Evangélico. Infelizmente um motorista teve a 
infelicidade de um problema de saúde, fazer 
com que o carro batesse de frente com uma 
árvore, aqui, chegando ao trevo de João Neiva, 
e quatro pessoas tiveram as vidas ceifadas neste 
acidente. As vítimas eram Valtemir Mendes, de 
setenta anos; Maria Elizabeth Souza, de 
sessenta e quatro; Agnaldo Goltara, de setenta 
e nove; e José Tassinari, de sessenta e oito anos, 
todos do município de Nova Venécia. O senhor 
Valtemir Mendes e a Maria Elizabeth, inclusive, 
eram esposos, marido e mulher que se foram.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Está feito o registro. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Eu gostaria de pedir 
também, aproveitando este minuto de silêncio, 
registrar o falecimento do senhor Fernando 
Teixeira da Silva, que dirigia o carro que se 
envolveu em acidente com um ônibus de 
turismo, ontem, domingo, dia 24 de novembro, 
no município da Serra. Seu filho de quatorze 
anos estava no carro e se encontra em estado 
muito grave no hospital da Serra. O senhor Silva 
era coordenador da aérea residencial, que cuida 
diretamente dos meninos da Montanha da 
Esperança. Grande trauma para todos os 
meninos da família Montanha da Esperança. 
Guardemos, então, o minuto de silêncio.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Eu gostaria de 

lembrar ainda, senhor presidente, do senhor 
Eurides e dona Rosa, também do município de 
Nova Venécia, que no dia de ontem, lá no 
município de Ponto Belo, foram vítimas do 
veículo que caiu numa represa e os dois tiveram 
as vidas ceifadas lá no município Ponto Belo. 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Um minuto de silêncio! 

 
(A Casa presta a 

homenagem) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Vandinho Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente e senhores deputados, mais uma vez 
assomo a esta tribuna para continuar 
discutindo. A sessão anterior terminou mais 
rápido do que imediatamente e nem foi possível 
discutir a fundo o projeto de lei complementar. 
Vou voltar aqui em outros momentos para 
discutir a PEC. Acho que é importante a gente 
fazer o debate aqui na Casa, acho salutar, e vou 
tentar cumprir com esse papel. 
 Mas, ainda sobre o PLC, estava 
discutindo com a minha assessoria, e ficou 
pronta, uma nova proposta que gostaria que 
todos prestassem atenção porque pode ser uma 
saída. Uma saída; para pagar mais quem recebe 
mais e pagar menos quem recebe menos. 
 Ao invés de ser catorze por cento para 
todo mundo, porque - e aqui, pelas contas que a 
minha assessoria fez, a conta praticamente bate 
com a proposta do Governo de catorze por 
cento - o Governo não coloca para pagar mais 
quem recebe mais? 
 Vou dar um exemplo; e estou fazendo 
como se fosse uma emenda oral. 

Gostaria de agradecer, parece-me que o 
presidente retirou o PLC da pauta desta sessão. 

Vamos continuar os debates hoje; acho 
que precisa ser discutido melhor esse PLC. 
 Mas, um exemplo: hoje temos VRTE a 
três reais e quarenta e dois centavos. Então, 
dentro dessa conta, ficaria o seguinte: 
Contribuição mensal compulsória do segurado 
ativo, ou seja, quem está na ativa, no percentual 
de onze por cento para aqueles servidores que 
recebem até mil VRTEs. Então quem recebe 
menos, até mil VRTEs, continua pagando 
somente onze por cento. E, aí, vai escalonando; 
doze por cento para aqueles que recebem de 
mil e um a dois mil VRTEs. Lembrando que é 
necessário multiplicar por três reais e quarenta 
e dois centavos, ok? E a última faixa, que 

pagaria mais do que os catorze por cento, seria 
de quinze por cento para quem recebe subsídio 
acima de cinco mil e um VRTEs, que é mais de 
dezessete mil reais. Aí tem que pagar mais 
mesmo. E, inclusive, inclui os deputados 
estaduais. 

Acho que temos que debater mais isso. 
Essa história de tratar de forma igual os 
diferentes não faz sentido algum. Aumentar de 
onze para catorze quem recebe trinta, quarenta 
mil reais não é nada, gente, cá entre nós. Agora, 
para quem recebe muito pouco, é muita coisa. 

E aí fica o meu questionamento para o 
Governo, que se coloca como um Governo mais 
socialista, que acolhe a população. A hora é 
agora, de discutir os diferentes de forma 
diferente. 

Acredito eu... 
Acho que todo mundo vai ter, depois, o 

tempo para debater, deputado Dary. 
 
O Sr. Dary Pagung - (PSB) - Só corrigir V. 

Ex.ª: deputado estadual é Regime Único, não é 
IPAJM. 

  
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Dei um 

exemplo, deputado Dary; dei um exemplo. E 
esse não é o ponto crucial aqui. Estamos falando 
dos servidores estaduais, que queremos que os 
diferentes não sejam tratados de forma igual. 
Esse que é o ponto que estamos colocando. 

Então é esse ponto que acho que 
precisava ser revisto. Vou repetir. A ideia é até 
mil VRTEs, que é salário de três mil 
quatrocentos e vinte reais, continuar da mesma 
forma, com onze por cento. 

Isso vai escalonando até chegar a cinco 
mil VRTEs, que é a última faixa, que, aí sim, 
pagaria mais do que é pago com o projeto 
apresentado pelo Governo, de catorze por 
cento. 

Acho que esse é um ponto importante 
para a gente para a gente debater aqui, 
deputado Torino. Essa discussão de reforma, e é 
verdade que ao longo dos anos o Estado, 
pensando no poder público como um todo, 
acabou colocando mesmo os pés pelas mãos. É 
necessário reajustar isso, mas não se pode 
penalizar aqueles que mais precisam.  
 Tenho dito, e todos sabem aqui, que o 
meu posicionamento é mais liberal. Tenho um 
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posicionamento de centro-direita mais liberal. 
Agora, não dá para fazer o que o Chile fez. Se a 
gente se esquecer do social e daqueles que mais 
precisam, olha aonde isso pode chegar. Serve 
também como dica para o Governo Federal, 
para o Governo do presidente Jair Bolsonaro, 
que está dando um símbolo interessante agora 
do décimo terceiro para o Bolsa Família; é um 
ponto importante. Tem que acolher aquele que 
mais precisam prioritariamente. Esse que tem 
que ser o papel principal do poder público, em 
minha opinião.  
 Então, esse é um debate que não será 
votado nesta sessão. Vou buscar aqui 
interlocução com os membros do Governo. É 
claro que o Governo tem a maioria, mas acho 
que é o momento do diálogo, do debate, para 
que a gente possa tentar chegar a um consenso, 
se possível, sem penalizar, principalmente, 
aqueles servidores que recebem menos. Ai, sim, 
acredito eu, ser extrema covardia tratar quem 
recebe vinte, trinta mil reais como quem recebe 
um, dois, três mil reais. Aí, não faz sentido 
algum, porque é tratar de formar igual os 
diferentes. E são muito diferentes!  

Acredito ser esse um ponto importante. 
Se a gente conseguir evoluir nessa discussão, 
deputado Capitão Assumção, deputado Lorenzo 
Pazolini - e a conta a minha assessoria já fez - a 
conta é semelhante com a de quatorze por 
cento para todo mundo, ou seja, coloca quinze 
por cento para os maiores salários deste Estado. 
Qual é o problema? Qual é o problema?  

Então, esse é um ponto mais de debate, 
está certo? Aqui ninguém é dono da verdade. 
Quero construir um ambiente de diálogo, se 
possível. E, claro, desde já, fica aqui a minha 
fala. Vamos buscar a interlocução com os 
membros do Governo para que a gente chegue 
a uma conta semelhante. Acredito ser um 
benefício enorme para o servidor público, 
principalmente aqueles servidores públicos que 
mais precisam, que são aqueles que têm os 
menores salários.  

Muito obrigado, senhor presidente, pela 
palavra. 

Vou continuar debatendo o tema.  
 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Com a palavra o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini.  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente em exercício, 
deputado Luciano Machado, senhoras e 
senhores parlamentares, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, servidores que se 
encontram neste momento na galeria, nosso 
cordial boa-tarde. Renovo os nossos 
cumprimentos.  

Senhor presidente, estamos trazendo, 
em relação a essa PEC, e reitero e reforço o que 
disse aqui anteriormente, uma proposta de 
emenda constitucional e um projeto de lei 
complementar que foram construídos distante 
do ambiente democrático, distante do debate, 
em que não houve, efetivamente, a participação 
da sociedade nesse debate, em que a sociedade 
e as entidades legitimamente constituídas 
foram alijadas e retiradas desse debate, não 
tiveram a oportunidade de participar, não 
tiveram a oportunidade de construir, não 
tiveram oportunidade de caminhar junto na 
busca por um texto melhor, por um texto legal e 
um texto constitucional que se adeque à 
realidade do nosso país.  

Isso é muito ruim e muito prejudicial 
para o estado do Espírito Santo porque quando 
a população é alijada do debate, o prejuízo no 
campo democrático é imensurável, o prejuízo 
para a sociedade se instala de forma perene, 
porque temos um ambiente refratário ao 
debate. E é a tudo isso que, tenho certeza, esta 
Casa é contrária. Por isso a necessidade de se 
reconstruir um ambiente favorável à 
democracia, de se reconstruir um ambiente 
democrático, de se reconstruir um ambiente 
que possibilite o debate. Não há razões para 
correr do debate. Todos nós somos cidadãos 
civilizados, sabemos dos nossos direitos e 
obrigações e temos consciência das nossas 
responsabilidades e do que devemos fazer. 
Então, esta Casa minimamente restabelece esta 
oportunidade de haver o debate.  

Quanto ao texto da proposta de emenda 
constitucional, desde o inicio apresentamos, em 
relação à Proposta de Emenda Constitucional 
n.º 27, emendas, e uma delas, talvez, a mais 
importante que está ali. O que se instalou hoje 
no ambiente do serviço público do estado do 
Espírito Santo é uma incerteza muito grande. 
 Nós consultamos diversos juristas e 
nenhum deles disse que há garantia que esse 
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texto modificado ou essa proposta vai produzir 
efeitos e vai ser aplicada aos servidores que 
estão em exercício; muito pelo contrário, todas 
as interpretações que nós buscamos de 
especialistas, de profissionais que lidam com a 
matéria previdenciária, com Direito 
Administrativo, com Direito Constitucional 
foram uníssonos e unânimes em dizer que o 
texto, da forma como foi apresentado, se aplica 
sim aos atuais servidores. Ele produz todos os 
efeitos em relação aos atuais servidores, a quem 
já está em exercício no serviço público do 
estado do Espírito Santo. 
 Essa é uma conclusão indelével, é uma 
conclusão inafastável, é uma conclusão 
inarredável. Por quê? Eu ouvi muita gente 
dizendo que essa matéria não se aplicaria a 
quem ingressasse ou quem já estivesse no 
serviço público. Com todo respeito às opiniões 
em contrário, essa garantia não se encontra na 
proposta como formulada, essa garantia não se 
encontra na proposta de emenda constitucional.  

Não há nenhuma garantia ao servidor 
que se encontra em exercício! Isso está claro, 
está posto! Todas as interpretações caminham 
nesse sentido. Dessa forma, então, nós 
apresentamos uma emenda a essa proposta de 
emenda constitucional que diz o seguinte. Está 
ali no painel: 

Inserindo o: 
 
 

“ (...) 
 
 Art. 39 (...) 
 
(...) 
 
 
§2.º - A: O limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social para o valor das 
aposentadorias e das pensões em 
Regime Próprio de Previdência Social não 
se aplica aos servidores que tiverem 
ingressado no serviço público até a data 
da publicação do ato de instituição do 
correspondente Regime de Previdência 
Complementar” (...), o Preves. 

 
Vou fazer a leitura novamente: 

O limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social para 
o valor das aposentadorias e das pensões 
em Regime Próprio de Previdência Social 
não se aplica aos servidores que tiverem 
ingressado no serviço público até a data 
da publicação do ato de instituição do 
correspondente Regime de Previdência 
Complementar. 

 
Não é somente essa proposta que nós 

trouxemos, mas, em razão do tempo, essa é a 
principal proposta que traz o mínimo de 
garantia, que traz o mínimo de estabilidade, que 
traz o mínimo de, efetivamente, 
reconhecimento aos servidores públicos do 
estado do Espírito Santo. 
O texto atual, o texto vigente não garante a 
situação dos servidores que ingressaram 
anteriormente à promulgação ou à eventual 
promulgação dessa proposta de emenda 
constitucional. Todos os servidores seriam 
colocados no regime geral. 

E, além disso, há uma situação 
extremamente grave também. Nós estamos em 
tramitação, em Brasília, com a PEC Paralela, que 
está tramitando no Congresso Nacional. E a PEC 
Paralela já traz normas diferentes dessa 
proposta de emenda constitucional que está 
sendo submetida à votação nesta Casa. 

E a pergunta que fica é a seguinte: como 
ficará a situação dos servidores caso essa 
proposta seja aprovada como foi apresentada a 
esta Casa e posteriormente a PEC Paralela seja 
promulgada no Congresso Nacional? O que 
acontecerá com os servidores nesse caso? Quais 
as garantias que os servidores terão? 

Nós teremos o Espírito Santo como o 
único estado da federação com o regime mais 
gravoso para os servidores e as outras vinte e 
seis unidades da federação de maneira 
diferente, de maneira diversa? Por que a 
votação de maneira açodada? Por que a 
proposta sem diálogo? Por que não ouvir a 
categoria? Por que não dar oportunidade do 
servidor público se manifestar? Essas são as 
perguntas que ficam. 

E que transparência é essa? Que 
transparência opaca é essa? Que democracia é 
essa? A quem interessa esse tipo de 
transparência opaca? A quem interessa o 
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açodamento? A quem interessa uma regra 
previdenciária mais gravosa no estado do 
Espírito Santo do que a própria PEC Paralela que 
tramita no Congresso Nacional? 

A nossa proposta é para trazer o mínimo 
de garantia para os servidores. A inserção do § 
2.º, a, no artigo 39. Esse é o nosso apelo para 
que nós tenhamos condições efetivamente de, 
minimamente, podermos discutir as demais 
questões, porque essa é uma garantia 
elementar.  Se todos já são colocados de 
maneira imediata com a promulgação da PEC no 
regime geral, todas as outras garantias vão por 
água abaixo. De fato não haverá e não restará 
nenhuma outra garantia.  

Essa é a nossa proposição, que eu 
apresento de maneira muito humilde e muito 
respeitosa aos parlamentares e ao povo do 
estado do Espírito Santo para que nós tenhamos 
uma condição de restabelecer o regime 
democrático de direito, de restabelecer a 
participação popular nas decisões, de 
restabelecer o foro adequado para 
manifestação e ponderação de servidores, 
poder público e sociedade civil organizada, de 
forma com que tenhamos um ambiente salutar 
com respeito e com ponderação, um ambiente 
que efetivamente leve ao crescimento do 
estado do Espírito Santo, um ambiente que leve 
ao amadurecimento da nossa democracia. 

 
Num momento em que o país se 

encontra em um ambiente extremamente 
tenebroso de disputas o nosso dever nesta Casa 
é distensionar o ambiente, é propor um diálogo, 
é trazer o diálogo, é trazer um pouco de 
racionalidade para essas questões, sem outras 
questões menores, sem ofensas pessoais, com 
respeito a todos que se encontram nesta Casa, 
com respeito ao cidadão que nos assiste e quem 
paga o nosso salário, que são os capixabas. Isso 
é fundamental! 

O que nós queremos é debater. É 
debater de maneira salutar, é trazer o mínimo 
de garantia para quem até hoje sustentou esse 
Estado de pé com honradez, com probidade, 
com dignidade, com ética, com decência e 
moralidade! É trazer um pouquinho de 
racionalidade para que efetivamente a Casa seja 
ouvida e os servidores também possam ser 
ouvidos. 

Não há nenhum tipo de açodamento da 
nossa parte: muito pelo contrário! O que nós 
pregamos é a razoabilidade e o bom senso. 
Queremos debater. Estamos abertos ao debate, 
sabendo que, infelizmente, nem tudo pode ser 
atendido, mas que tem muito o que se evoluir 
nesse texto. 

O grande risco que nós corremos é: nós 
temos um texto hoje no Espírito Santo 
divergente da PEC Paralela, um texto que vai de 
encontro à PEC Paralela, um texto que vai deixar 
o nosso estado como o único estado da 
federação que não vai atender à PEC Paralela. 

A quem interessa isso tudo? A quem 
interessa a discussão de maneira açodada? A 
quem interessa suprimir o debate? A quem 
interessa calar o Parlamento? Essa é a nossa 
pergunta! 

Eu agradeço, senhor presidente. Devolvo 
a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o senhor 
deputado Theodorico Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, pela ordem! Gostaria de 
requerer destaque para a Emenda n.º 9 à PEC 
n.º 27, de minha autoria, em que coloca o 
homem e a mulher tirando deles cinco anos, e 
não cinco dos homens e sete das mulheres.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu defiro, porque é 
regimental o pedido de V. Ex.ª.  

Com a palavra o deputado Carlos Von. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, enquanto o  
deputado Carlos Von se dirige à tribuna, eu 
também gostaria de pedir destaque às minhas 
emendas apresentadas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) -  É regimental. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, a 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, servidores da Casa e a todos que 
nos acompanham aqui nas galerias, boa tarde. 
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Eu quero iniciar a minha fala dizendo que 
sou cem por cento favorável à reforma da 
Previdência. Até mesmo para retirar o Brasil 
desse atoleiro que foi colocado pelos Governos 
passados nós precisamos de uma agenda liberal, 
uma agenda de reforma. Mas quero dizer que 
sou radicalmente contra a forma como o 
Governo do Estado está fazendo: um total 
atropelo, em regime de urgência e sem debater 
com os servidores públicos do Estado. 

E o pior de tudo é fazer tudo isso sem 
apresentar nenhum estudo para a população ou 
para os servidores comprovando que, de fato, é 
necessário fazer a mesma reforma do Governo 
Federal aqui no nosso Estado. 

Vale lembrar que a situação dos 
servidores estaduais é extremamente diferente 
da dos servidores federais, que têm altos 
salários e diversas regalias, e os servidores 
estaduais do Espírito Santo têm uma média 
salarial muito abaixo da média do servidor 
federal. 

Então fica a pergunta: por que é que 
vamos fazer isso dessa forma, nesse atropelo, 
sem ouvir o servidor público, sem ampliar esse 
debate? Lembrando que essa reforma da 
Previdência está sendo debatida há vários 
meses no Congresso Nacional e aqui foi 
protocolado o regime de urgência e, em menos 
de uma semana querem votar um tema tão 
importante para os servidores públicos e aqui 
para o nosso estado. Vale lembrar também que 
existe uma PEC tramitando no Congresso 
Nacional. Por que não esperar essa PEC que vai 
nortear as reformas da Previdência dos estados 
e dos municípios?  

 
Também gostaria de lembrar que o 

partido do governador, o PSB, foi radicalmente 
contra a reforma da Previdência Federal e aqui 
se coloca como um dos primeiros a tentar 
aprovar essa reforma. Inclusive, suspendendo os 
deputados federais capixabas que aprovaram a 
favor. Então, mostra uma falta de senso total 
por parte do Governo do Estado. E, assim, se for 
para aprovar, que seja feito da forma como foi 
apresentado aqui pelo Vandinho Leite, que 
levantou uma emenda de forma escalonada, 
assim como o brilhante deputado Delegado 
Pazolini também apresentou a emenda, que seja 
feita também de forma escalonada.  

Mas, o que eu queria ver mesmo é um 
estudo por parte do Governo Estadual indicando 
a real necessidade de fazer esse aumento de 
alíquota e o aumento da idade. Sem isso 
realmente fica muito difícil a gente aprovar 
qualquer PEC, qualquer projeto de lei 
complementar nesta Casa, com todo esse 
atropelo em regime de urgência. 

Então, eu quero dizer que estou com 
vocês, servidores públicos, radicalmente contra 
a forma como o Governo do Estado vem 
tocando essa reforma da Previdência aqui no 
nosso estado. 

Muito obrigado e que Deus abençoe a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Sergio Majeski. Diga-se de passagem, hoje eu vi 
no grupo, mas, pela correria, não pude dar, por 
mensagem, os parabéns, quero fazer o registro, 
neste momento de público, parabenizando o 
deputado Sergio Majeski por mais um ano de 
vida. Que Deus te abençoe! Muita saúde, muita 
paz, muita prosperidade e benção na sua vida! 
Muitos anos de vida! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Amém! 

Igualmente e obrigado.  
De uma forma muito ponderada, eu 

disse antes... (Palmas) Obrigado! Muito 
obrigado! Obrigado! 

De uma forma muito ponderada, no dia 
que o governador chamou a gente lá no Palácio 
para falar que ia enviar essa proposta para cá, 
eu acho que os deputados que estavam 
presentes se lembram, a primeira pergunta que 
eu fiz: Mas o senhor tem expectativa de que isso 
seja aprovado este ano ainda? Ele disse sim. Eu 
disse: Olha, eu acho que é uma coisa meio quase 
que absurda a gente aprovar nesse restinho de 
ano. Agora, eu não imaginava, nem no meu pior 
pesadelo, que isso ia ser aprovado em uma 
semana, dez dias. Isso não! E aí cabe outra 
análise, porque o tempo inteiro se disse assim: 
Olha, o governador quer aprovar isso, o 
governador quer aprovar... É claro que o 
governador quer, mas há uma questão: só 
aprova se a Assembleia quiser. E esse monte de 
sessão, uma atrás da outra, só está ocorrendo 
com apoio dos líderes partidários aqui da 
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Assembleia. Porque do contrário nem poderia 
estar acontecendo. 

Então, se há independência do Poder, 
esta Casa aqui é independente. Ela poderia ter 
tramitado isso normalmente, pausadamente e 
não teria problema se deixássemos para aprovar 
isso no ano que vem, até porque a PEC paralela 
ainda não foi votada. Já foi registrado aqui por 
outros deputados. E esse aprovarmos essa PEC e 
depois for aprovada a PEC paralela, como fica a 
situação aqui do Estado do Espírito Santo?  

Eu sou do PSB, eu sou do mesmo partido 
do governador e fiquei solidário aos deputados 
que foram suspensos na época, porque votaram 
a favor da emenda lá, mas os governadores, os 
três governadores do PSB que tem no Brasil, não 
sofreram nenhum tipo de reprimenda por parte 
do partido por terem mandado uma carta 
apoiando a reforma.  

Então, é claro que essas coisas 
precisariam ser pensadas. Ninguém está 
discutindo que a reforma não tenha que ser 
feita. Os próprios representantes do 
funcionalismo que nós conversamos, aqueles 
que foram nos gabinetes, aqueles que vieram 
até aqui, às vezes, conversar disseram: Olha, a 
gente não é contra a reforma, mas é preciso 
conversar e até agora nós não conseguimos. 

Hoje, e aí nós precisamos ser muito 
honestos e transparentes, se alguém me 
chamasse, vamos imaginar que os funcionários 
públicos que estão hoje nas galerias me 
chamassem assim: Majeski, você poderia vir 
aqui e explicar, detalhadamente, a proposta que 
o Governo está mandando com o PLC, por que 
os quatorze por cento? Eu não teria capacidade 
de explicar isso detalhadamente, porque eu não 
entendi ainda; porque ainda falta, e falta muito 
as bases, os dados e os números para que a 
gente, realmente, aprove isso. 

A questão da PEC diz que o Governo 
poderá enviar um projeto de transição. Não está 
dizendo que o Governo fica obrigado a enviar. 
Ou seja, se no ano que vem o Governo resolver 
não enviar, fica valendo o que for aprovado 
aqui, hoje. E não há lógica alguma! Não há 
lógica alguma que algo dessa natureza esteja 
sendo aprovado em uma semana! Porque isso 
foi lido na semana passada! Não tem lógica! E 
aí, digo mais uma vez, estou fazendo uma fala 
muito ponderada: a questão aqui é do debate! É 

de exaurir todos os debates! É de exaurir todas 
as discussões! É de clarear todas as dúvidas 
existentes! 

E se lá na frente, depois de todo mundo 
participar dessa discussão, depois de todos os 
números apresentados, chegássemos à 
conclusão de que: Bom, é isso aqui mesmo! Não 
vai agradar a todo mundo, mas está exaurida 
toda e qualquer outra possibilidade. Então, o 
que temos é isso mesmo, nós não temos 
alternativa! Ótimo, então vamos aprovar dessa 
forma! Mas não desse jeito!  

Essa ideia de fazer mais duas sessões 
hoje ainda, que nem estavam programadas, eu 
já tinha achado um absurdo fazer sessão extra 
na semana passada e amanhã, agora mais duas 
hoje ainda! Ora, me desculpem, mas isso 
apequena este Poder! Isso apequena este 
Poder! 

Isso não pode ficar na conta do 
governador, porque isso só está acontecendo, 
porque a maioria aqui na Assembleia quer que 
aconteça! Porque o governador não pode vir 
aqui e dizer assim: Olha, eu estou mandando 
vocês fazerem outras sessões! A sessão só pode 
ser feita se a maioria dos deputados dizerem: 
Olha, nós concordamos que sejam feitas as 
sessões aqui, hoje à noite e amanhã! Simples 
assim! 

Então, assim, o que eu peço e que eu 
estou pedindo desde a semana passada, e o que 
eu falei na mesa com o governador, lá no 
Palácio Anchieta, na semana retrasada, nós 
precisamos de tempo para isso! Nós precisamos 
de discussão! Eu falei isso lá.  

Achava que essa proposta, talvez, então 
tramitando normal não é, porque se demorou 
onze meses para o Congresso Nacional aprovar, 
como é que nós vamos aprovar isso em uma 
semana? Menos de uma semana! Porque se 
aprovar hoje, é em menos de uma semana! 

Então, assim, como? De que forma você 
vota favorável a isso e diz: Olha, eu votei 
favorável porque é isso mesmo, está correto, 
não havia nem uma outra possibilidade... Não 
existe a menor possibilidade disso! 

 
E aqui, mais uma vez eu digo que não se 

trata de estar a favor ou contra a, b, c ou d! 
Trata-se simplesmente de fazer valer a função 
desta Casa, que é legislar! 
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E se nós, efetivamente, somos a Casa do 
Povo, se isso aqui é a Casa do Povo, que o povo 
seja ouvido! Principalmente aquele povo que 
são os legítimos interessados e afetados por 
aquilo que nós vamos decidir aqui hoje. 

Então, é de lamentar profundamente 
que se aceite fazer esse monte de sessão, uma 
em cima da outra, e que a gente não consiga 
ouvir, debater e esclarecer cada ponto das 
propostas que estão aqui sendo analisadas. 

Eu fiz uma proposta para o secretário da 
Casa Civil, e uma proposta ponderada, que é de 
uma emenda substitutiva. Repito: a emenda 
permite a aprovação do PLC nos mesmos 
termos que o Governo mandou, com os catorze 
por cento, mas com a condição de formar uma 
comissão por cento e oitenta dias, nos próximos 
cento e oitenta dias, para que isso seja 
reavaliado depois de cento e oitenta dias e, aí 
sim, com todos os pontos esclarecidos, ou 
permanece os catorze por cento, ou se modifica 
de acordo com as possibilidades e com aquilo 
que efetivamente é o caixa do Governo. E isso 
necessitaria paralisar a tramitação da PEC, 
porque não faria sentido imaginar você aprovar 
a PEC primeiro, para, depois, pensar em aprovar 
o PLC da alíquota de catorze por cento.  

Chega a ser desanimador a gente estar 
falando sobre o óbvio, porque o óbvio aqui é o 
tempo que é necessário para a discussão. Só 
isto: o tempo.  Não é possível que uma emenda, 
que foi um projeto que durou doze meses, onze 
meses... Se a gente pensar que a reforma 
tributária... Já tinha a do Temer lá. Foram dois 
anos praticamente de debate no Congresso 
Nacional. E agora nós vamos estar aprovando, 
ou não, isso aqui em menos de uma semana. 

Não há, a meu ver, o que isso 
engrandeça esta Casa ou mostre qualquer tipo 
de responsabilidade naquilo que nós estamos 
fazendo. 

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quero parabenizar as pessoas que se 
encontram aqui na Assembleia Legislativa, os 
servidores públicos. É um momento muito 
importante. Que vocês venham mais vezes, não 
somente quando tiver votação.  Mas esta 
votação é muito importante para a população 
capixaba, principalmente para vocês. 

Com a palavra agora o deputado Capitão 
Assumção.  

São quatro horas e trinta e dois minutos 
neste início de semana. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, aqueles que nos assistem pela 
TV Assembleia e também ao vivo pelo Facebook, 
vou fazer uma matemática bem simples aqui. 
Recentemente, Casagrande anunciou 3,29% de 
aumento. Depois, já veio insinuando 
imediatamente a aumento da alíquota de onze 
para catorze. Logo em seguida, ele foi passear 
em Portugal e eu denunciei aqui na tribuna que 
ele iria visitar, deputado Vandinho, os grandes 
empresários da EDP, que V. Ex.ª está lutando aí 
contra essa empresa gigantesca que está 
assolando o capixaba. Ele jogou todas essas 
propostas para poder enganar o funcionário 
público. Por que ele está fazendo isso, essa 
enganação?  

Primeiramente, senhor presidente, eu 
gostaria de solicitar a V. Ex.ª para tirar desta 
Casa, aqui de dentro, o trigésimo primeiro 
deputado porque não é deputado. O chefe da 
Casa Civil aqui dentro atrapalhando a votação 
dos deputados. Eu não me pronuncio enquanto 
ele estiver aqui dentro. 
 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 
Deputado, mas o chefe de segurança seu 
também está aqui dentro. O seu chefe de 
segurança. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - O 
chefe da Casa Civil não é deputado. Eu não me 
pronuncio enquanto ele estiver aqui. Ele está 
articulando aí. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Isso é 
uma indelicadeza de V. Ex.ª. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Não. 
Ele está fazendo política pessoal para o 
governador. Não pode ficar aqui dentro. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Isso é 
uma indelicadeza de V. Ex.ª. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
não me pronuncio, nem saio da tribuna 
enquanto ele ficar aqui dentro. 
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O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Isso é 
uma indelicadeza de V. Ex.ª. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

não sou mal-educado, não. Eu sou justo.  
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Você é 

indelicado. 
  
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Ele 

está errado. Ele não pode ficar aqui ameaçando 
deputado, não. 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Isso é 

uma indelicadeza. Não tem ninguém 
ameaçando ninguém aqui, não. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - O 

chefe da Casa Civil não pode ficar aqui dentro.  
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Não 

tem ninguém ameaçando ninguém.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Por 

gentileza, presidente. 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - E V. 

Ex.ª não vai conseguir... 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

quero a retirada do chefe da Casa Civil aqui de 
dentro.  

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 

não vai conseguir isso e a Mesa será... 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

não dei aparte para ninguém, não. 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Você 

não deu, porque não quis. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

não dei aparte para ninguém, não. Por favor, 
desliga o microfone dele, presidente. 

 
O Sr. Freitas - (PSB) - Eu também me... 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Olha só. Quero pedir aos 
nobres colegas deputados que acalmem os 

ânimos. Nós estamos diante de um debate 
acalorado. Só queria pedir respeito mútuo e um 
minuto de paz, de calma.  

Eu acho que nós sempre tivemos um 
ambiente de cordialidade, de respeito ao 
secretário-chefe da Casa Civil e a qualquer outro 
secretário.  

Eu acho que não é, deputado Assumção, 
embora eu tenha respeito e carinho por V. Ex.ª, 
V. Ex.ª  sabe o carinho que tenho por V. Ex.ª.  

A presença do chefe da Casa Civil dentro 
do plenário irá mudar ou não qualquer 
direcionamento dos colegas deputados, que 
têm as suas prerrogativas, que têm os seus... 

Eu peço respeito à Mesa Diretora 
porque, se eu ouvir qualquer tipo de ataque à 
Mesa, da galeria, eu vou pedir para retirar das 
galerias. Vou pedir para retirar das galerias. 
Então, queria aqui garantir a fala do deputado 
Capitão Assumção, que está na tribuna. 

O deputado Marcelo Santos está ao lado 
do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. É 
um deputado da base; então, não está sendo 
ameaçado, não está sendo cooptado 
absolutamente. 

Que o deputado Capitão Assumção 
continue fazendo a sua fala. 
  Se eu pudesse fazer um pedido pessoal, 
diante de toda a nossa amizade, diante de todo 
nosso respeito, indiferente de qualquer pessoa 
que esteja dentro desse plenário, eu acho que o 
debate é democrático, mas eu queria assegurar 
a fala de V. Ex.ª, mas, respeitando também aqui 
o secretário-chefe da Casa Civil que, neste ato, 
está aqui como uma figura representativa do 
governador Renato Casagrande e, aí, eu não 
estou querendo entrar nem contra nem a favor. 
Mas, às vezes, tirando uma dúvida, passando 
informações inclusive acerca do projeto. Então, 
eu queria lhe fazer esse pedido pessoal, 
assegurando a sua fala, para que você possa 
concluir o seu raciocínio, se assim for de sua 
aquiescência. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, se puder retornar com meu 
tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Está retomado. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Que 
os servidores públicos possam, então, fazer a 
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fiscalização em cima do chefe da Casa Civil, que 
está ainda no plenário, mas, respeitosamente, 
eu vou aceitar aqui a sugestão do presidente e 
continuar o meu pronunciamento. 

Então, o que o governador Casagrande 
está fazendo é pisar na cabeça do funcionário 
público de forma leviana, casuísta e oportunista, 
porque, se ele apregoa... Eu não estou 
conseguindo. Eu acho que não está bom. Está 
dando para ouvir aí em cima? Está dando para 
ouvir? (Pausa) 

Se ele apregoa que o Estado do Espírito 
Santo é nota A, fica fazendo essa propaganda 
para todo mundo, por que ele vai causar esse 
infortúnio à categoria mais sofrida do Espírito 
Santo? Por que, ao invés disso, ele não faz a 
justa recomposição salarial dos funcionários 
públicos? Isso é mais importante do que fazer 
essa escravidão aí. Dá 3.29, entra com alíquota 
de  
catorze, não dá o abono e vai passear com a 
esposa lá em Portugal e com seus apaniguados. 
Ainda tira uma foto lá com diretores da EDP, 
deputado Vandinho. Vou repetir aqui. 

Aí, depois, V. Ex.ª descobriu aí, graças à 
sua inteligência, aquela foto bonita com 
Casagrande e todo seu staff lá em Portugal. 
Então, é uma matemática simples que o 
governador está fazendo para pisar na cabeça 
do funcionário público.  

Os debates têm que ser prolongados 
como foram no Congresso Nacional. Não está 
tendo debate para discutir qualquer tipo de 
reforma nesta Casa. Muito pelo contrário, noite 
e dia, nós estamos assistindo a uma fala 
demagógica de um governador que apregoa 
nota A sem ter feito uma vírgula para ter essa 
nota A. Um bilhão, seiscentos e cinquenta 
milhões de reserva, fora o Fundo Soberano, que 
ele está gastando do jeito dele. Foi fazer um 
carnaval lá em Presidente Kennedy. E daí para 
frente o que mais vai dar é isso. O que mais vai 
dar é isto: sambando com o dinheiro público. E 
dinheiro público federal também.  

Então, esta covardia aqui, senhor 
presidente, não pode acontecer: votar essa 
proposta ingrata contra o trabalhador capixaba 
é votar o aprisionamento do servidor público. 
Esta covardia tem que ficar na conta do 
Casagrande. Ele foi buscar voto. Quando ele 
tinha zero por cento de ser governador, ele foi 

buscar voto com o servidor público e, agora, 
está pisando na cabeça do servidor público. Ele 
não pode ser esquecido por este ato leviano. 
Isso é uma grande covardia que o governador 
está fazendo e, principalmente, se todos esses 
argumentos não forem válidos, ele está fazendo 
de forma precipitada, mas não amadora. Não é 
amadora, porque existe uma PEC paralela que 
está sendo discutida no Congresso Nacional. E 
se o que for votado aqui hoje for pior do que a 
PEC paralela, o governador vai ser bonzinho e 
vai voltar atrás? Não vai acontecer isso. Então, 
nós estamos adivinhando as coisas? Aqui todo 
mundo tem bola de cristal para adivinhar o que 
vai estar sendo votado no relatório final da PEC 
paralela? Isso aí é casuísmo. Isso aí é uma 
oportunidade que o Governo está tendo para 
pisar na cabeça do servidor público. Está 
desmerecendo o servidor público. 
 Este é o Natal que Casagrande está 
dando para o servidor público! Este é o Natal da 
covardia do Renato Casagrande. Este 
governador, que se diz socialista, jamais será 
esquecido por esta atrocidade que está fazendo, 
atropelando o que está acontecendo no 
Congresso Nacional e colocando aqui o que ele 
quiser numa PEC maldita contra o servidor 
público. 
 Servidores públicos, olhem bem para a 
cara desse governador, quando ele estiver na 
sua cidade, e cobrem dele mais essa malvadeza 
que ele está fazendo. Esse governador, 
recentemente, antes de curtir um feriado 
extenso lá em Portugal, ele se reuniu com sete 
governadores para fazer as maldades em 
conjunto, para não pesar somente nas costas 
dele. Então, ele fez essa reunião com um monte 
de governador, deu errado, foi lá em Brasília 
tramar contra a reforma e agora o pepino 
sobrou na mão dele e ele antecipou essa 
maldade para poder justamente sacrificar a 
parte mais sensível do Estado, que é o 
funcionário público, que, há décadas, não tem 
um reajuste. Não tem uma valorização sequer. 
 Essa covardia aconteceu aqui para que 
nós sempre sejamos lembrados, porque esse 
governador está pisando na cabeça do 
trabalhador concursado, aquele que é fustigado, 
atormentado, perturbado, mas que faz 
movimentar a máquina pública. Não são os 
comissionados de Casagrande que movimentam 
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a máquina pública, são servidores públicos, 
pessoas honradas, pessoas que têm famílias, 
que estarão voltado para casa hoje chorando 
depois dessa covardia do Casagrande. 
 Esta é a grande covardia do Casagrande: 
matar a categoria do funcionalismo público. O 
homem que poderia estar sendo honrado agora, 
diante da capacidade de remunerar de forma 
verdadeira o trabalhador do serviço público. Ele 
tem condição disso. As finanças mostram isso. 
Mas ele, não. Ele usa de um delegado federal, lá 
na Secretaria de Economia, para maltratar o 
funcionário público e ele fica com esse 
sambarilove.  

Para vocês perceberem o tanto que esse 
governador é malvado, ele joga nas costas desse 
secretário, que também não vale muita coisa, e 
fica empurrando para um e para outro. 
 Para finalizar, senhor presidente: saibam 
que o governador poderia estar, neste 
momento, promovendo a recuperação salarial 
do servidor público, mas ele preferiu o pior: 
maltratar para sempre toda a categoria dos 
servidores públicos. 
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em votação as emendas. 
 Vou votar de forma destacada, em bloco. 
 Em votação as emendas do deputado 
Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, é em bloco...  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - É em bloco, por deputado. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Encaminhando voto contra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Isso. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - As 

emendas nós encaminhamos voto contra todas 
elas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - As emendas têm que ser 
nominal. 

Os deputados que votarem SIM 
acompanham as emendas do deputado Pazolini; 
os que votarem NÃO rejeitam. (Pausa) 

 
 (Procede-se ao registro dos 

votos) 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 

voto da liderança do Governo é voto NÃO às 
emendas globais. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor Presidente, os 
deputados independentes encaminham voto 
SIM, senhor presidente, às emendas 
apresentadas. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Voto NÃO às emendas globais. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Nós estamos, neste 
momento, votando as emendas de forma 
coletiva do deputado Lorenzo Pazolini. 

A liderança do Governo encaminha voto 
NÃO. A liderança dos independentes encaminha 
voto SIM. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! PSL encaminha 
voto SIM. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Senhor presidente, eu observei a fala 
de diversos deputados, mas o pessoal do PSL em 
nenhum momento criticou que quem fez isso 
tudo foi o presidente deles. E no Estado só está 
se replicando de forma melhor para o servidor. 
E por que não vi ninguém criticar o Bolsonaro 
aqui? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Seis 
meses o Governo Federal debateu.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Da maneira que V. Ex.ª pediu para não 
ser interrompido, eu gostaria de não ser 
interrompido, deputado Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Assegurar a fala do 
deputado Euclério Sampaio. 
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Está com a palavra.  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Então, é muito fácil aparecer para os 
servidores, mas há necessidade e existe o limite 
de custeio. Quem conhece um pouquinho a 
situação financeira sabe que o Estado é nota A 
pela excelência do trabalho prestado. Mas não 
pode se destruir isso aí e não ter como pegar 
verbas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Pode concluir porque eu 
vou proclamar o resultado. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - E é muito fácil, mas eu não vi ninguém 
subir aí e falar do homem que destruiu o 
trabalhador neste país. E a reforma trabalhista 
veio através do presidente do PSL, partido que é 
totalmente contra o trabalhador. E está se 
replicando aqui, de forma menos gravosa, para 
o servidor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou proclamar o 
resultado. 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não vota o 
senhor deputado Theodorico 
Ferraço) 

 
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite; 
votam NÃO os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 

Marcos Garcia, Raquel Lessa e 
Renzo Vasconcelos) 

 
Nove SIM, dezoito NÃO. 

 Ficam rejeitadas as emendas do 
deputado Lorenzo Pazolini. 

Neste momento, coloco em votação a 
emenda do deputado Theodorico Ferraço. 

 
(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, todas são globais. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Não, tem que ser em bloco 
por deputado. Ela não pode ser em bloco tudo 
junto.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Elas são todas juntas. É logico. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - É em bloco por deputado.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas tudo bem. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Os deputado que votarem 
SIM aprovam a emenda do deputado Ferraço; 
os que votarem NÃO rejeitam. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Nós encaminhamos voto NÃO, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Está iniciada a votação.  
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 
Deputado Ferraço com a palavra. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, nós encaminhamos SIM. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, os 
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independentes encaminham voto SIM à emenda 
do deputado Ferraço, que traz justiça porque 
trata de forma igual homens e mulheres no 
texto da PEC. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! O PSL encaminha 
voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Liderança do Governo 
encaminha voto NÃO à emenda do deputado 
Theodorico Ferraço.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essa emenda precisa ser votada NÃO pela base 
do Governo porque a proposta do deputado 
Ferraço mexe em toda a matéria que é federal. 
A matéria já é federal, não tem como ser 
diferente aqui no Espírito Santo. Ela vem de lei 
federal.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou proclamar o 
resultado.  
  

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não vota o 
senhor deputado Marcos Garcia) 

 
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Rafael Favatto, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite; votam NÃO os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Raquel Lessa e Renzo 
Vasconcelos)  

Onze SIM, dezesseis NÃO, uma 
abstenção.  

Fica rejeitada emenda do deputado 
Theodorico Ferraço.  

Em votação a PEC 27/2019. 
O painel está aberto para votação. 
Os deputados que votarem SIM 

aprovam; os que votarem NÃO rejeitam. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Antes da votação, antes de abrir o painel, 
consulto a V. Ex.ª se não há outras emendas 
apresentadas no sistema. Há outras emendas 
apresentadas, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Mas só quem pediu 
destaque foram  V. Ex.ª e o deputado Ferraço. 
As outras já foram iminentemente rejeitadas e o 
projeto vai na integralidade. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a liderança do Governo 
encaminha voto SIM, para aprovar a emenda 
constitucional. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Está aberto o painel para 
votação. (Pausa) 

Só um minutinho! Só um minutinho 
porque já estamos abrindo novamente o painel. 
Só mais uma vez explicando ao deputado 
Lorenzo que V. Ex.ª e o deputado Theodorico 
pediram destaque das emendas e, por isso, elas 
vieram ao Plenário. 

Está liberado o plenário.  
Os deputados que votarem SIM aprovam 

a PEC; os que votarem NÃO rejeitam.  
O painel está aberto à votação. (Pausa) 
 
 (Procede-se ao registro dos 

votos) 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

liderança do Governo encaminha voto SIM. 
 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, 
independentes encaminham voto NÃO. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, o PSL encaminha voto NÃO.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu queria pedir aos 
independentes que possam fazer o registro de 
suas presenças, fazer o processo de votação, 
mantendo o quorum.  

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço; votam NÃO os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite)  

 
 
 Vou proclamar o resultado. (Pausa) 
 Dezenove SIM, nove NÃO, uma 
abstenção.  

Fica aprovada em 1.º turno.  
Baixa de pauta por duas sessões e, em 

seguida, a matéria vai para 2.º turno. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente, eu quero justificar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - V. Ex.ª está com a palavra. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria de solicitar que fosse dado o tempo de 
dez minutos à deputada Iriny porque pedimos 
que ela permitisse... 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Está bom! 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente, colegas e, especialmente, 
servidores, quero aqui recuperar a história 
desse ano de 2019. Desde o início do ano tenho 
assumido esta tribuna para falar contra a 
reforma da Previdência.  

Inclusive, citei, por mais de uma vez, o 
que está acontecendo no Chile com a população 
que precisa dos recursos de uma aposentadoria 
e de uma pensão que lhes dê dignidade de vida. 
Os índices de suicídio, hoje, no Chile, entre as 
pessoas de mais de sessenta anos, são 
possivelmente os mais altos do mundo neste 
momento. Sabe por quê? Porque vinte anos 
atrás foi adotado um regime de previdência 
idêntico a este que nós estamos tendo no Brasil 
neste momento. 

O Governo Bolsonaro não teve, para com 
os trabalhadores, nenhum tipo de respeito ou 
qualquer tipo de cuidado com o seu futuro e 
com as gerações que estavam vindo.  

Era inevitável que se descesse para os 
estados. E agora vão descer para os municípios, 
não se iludam! Vão descer para os municípios 
essa reforma da Previdência, sob alegação de 
déficit! 

Temos diversos estudos que comprovam 
que não há déficit previdenciário nacional. E 
hoje, aqui nesta Casa, na audiência que foi aqui 
realizada pela parte da manhã por iniciativa do 
deputado Pazolini, a representante do Tribunal 
de Contas disse que não há passivo. Por isso que 
o Espírito Santo é nota A. Não há déficit. 

Então nada justifica que a gente tenha 
que votar essa matéria sem considerar item por 
item, sem abrir espaço para o efetivo debate 
das emendas, mas aqui, no plenário, não apenas 
na comissão, para que as pessoas possam saber 
o que pensa cada deputado e o que significa 
cada emenda colocada. 

 
Na minha primeira fala hoje, eu pedi, eu 

apelei para que essa matéria não fosse votada 
hoje, para que essa matéria tivesse mais tempo. 
Ela é uma PEC, ela não está sujeita a regime de 
urgência. Ela poderia ser discutida com mais 
tranquilidade.  

Quem teve a oportunidade de conversar 
com os líderes sindicais que estão aqui sabe que 
as questões que eles estão colocando seriam 
plenamente possíveis de serem afinadas e 
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aprovadas aqui neste plenário, em um processo 
de diálogo.  
 Quero registrar aqui que foi um 
equívoco, um erro, o Governo estadual não ter 
aberto. O governador Renato Casagrande, que é 
uma pessoa que prezo muito, porém, ele não 
recebeu a comissão dos trabalhadores e 
trabalhadoras, que iriam levantar questões 
objetivas que poderiam ser convergentes. Até 
porque, já há emendas constitucionais 
aprovadas que amparam, que legitimam, que 
legalizam a progressão e dão condições de que 
essa progressão seja feita à luz das necessidades 
sociais, onde quem tem mais paga mais, quem 
tem menos paga menos.  

A maioria dos trabalhadores, dos 
servidores públicos do estado do Espírito Santo, 
que são noventa mil pessoas, sessenta por 
cento deles ganham de três mil abaixo. Não é 
justo que a alíquota seja a mesma alíquota 
aplicada a membros do Tribunal de Justiça, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público. Não é 
legitimo isso! E, neste caso, não é nem legal.  

Poderia ter tido tempo. Essa matéria 
poderia ter sido votada até quarta-feira, ainda 
daria tempo para conversar, mas esse tempo foi 
negado. 

Tenho aqui diversas emendas que eu 
apresentei na comissão. Essas emendas tratam 
da questão das alíquotas. E ainda fiz duas 
emendas, uma levando em consideração uma 
progressão dentro dos quatorze por cento e a 
outra que vinha em acordo com um PL já 
apresentado e votado na Câmara e no Senado, 
que dá e que garante essa progressão social.  

Acabamos aqui de aprovar algo que vai 
ter uma repercussão imensa, negativa, na 
economia do Espírito Santo e na vida de 
noventa mil trabalhadores deste estado. 

Muito obrigada! 
 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Justificando o voto agora, com a palavra 
o deputado Lorenzo?  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Era o deputado Freitas que iria falar 

agora, pelo menos está aqui inscrito. Tudo bem? 
(Pausa) 

Então, tá.  
Deputado Lorenzo Pazolini.  
Quatro horas e cinquenta e nove 

minutos! Daqui a pouco vamos ter a suspensão 
desta sessão para a abertura da próxima, mais 
ou menos às cinco e vinte.  

 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente em exercício, 
deputado Torino Marques, senhoras e senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da TV Assembleia e que nos acompanha nas 
galerias, lamentar profundamente esse 
processo açodado, esse processo 
antidemocrático, esse processo desrespeitoso 
aos capixabas, em que houve a imposição de um 
texto. Um texto que, digo com muita 
tranquilidade e serenidade, contém diversos 
equívocos de redação. Um texto que foi feito a 
partir da compilação de redações que eram de 
emendas constitucionais absolutamente 
diversas. Um texto que tira e retira todas as 
garantias dos servidores, construídas de 
maneira muito respeitosa e tranquila, com 
diversos equívocos programáticos e diversos 
equívocos jurídicos. 
 O que nós teremos daqui para frente, 
caso essa matéria seja aprovada em segundo 
turno, será uma enxurrada de ações judiciais. 
Serão diversas ações judiciais que irão, ainda 
mais, assoberbar o Poder Judiciário, que eu 
tenho certeza absoluta que irá decidir de 
maneira a garantir, minimamente, o direito dos 
servidores públicos. 
 É um texto que tem sua gênese, seu 
nascimento equivocado; é um texto que tem 
vícios linguísticos, que tem vício de redação, que 
tem vício jurídico; é um texto que não atende ao 
interesse público; e como bem disse a deputada 
Iriny Lopes, que me antecedeu nesta tribuna, é 
um texto construído em poucas mãos e que vai 
gerar efeito para noventa mil pessoas. Por isso 
ele carece do déficit democrático, por isso ele 
carece do déficit de republicanismo. 
 E me assusta ver um Governo que se diz 
socialista, me assusta ver um Governo que se diz 
democrata, me assusta ver um Governo que diz 
ouvir as pessoas, adotar esse tipo de conduta e 
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de desrespeito com a sociedade e com este 
Parlamento.  

Este registro precisa ser feito para a 
sociedade capixaba avaliar os fatos. Os fatos 
estão claros e estão postos, os fatos estão 
estabelecidos. E, aí, cada cidadão vai fazer a sua 
avaliação de maneira ponderada, no interior da 
sua casa, com a sua família, com os seus 
familiares.  
 Mas fica aqui o nosso lamento e o nosso 
registro, pela construção de maneira unilateral, 
arbitrária, ditatorial de um texto que não atende 
aos interesses públicos, de um texto que deixou 
o Espírito Santo menor. 
 E nós vamos ter, na prática, a aprovação 
da PEC paralela no Senado e na Câmara e que 
vai estar em dissonância com esse texto, que vai 
divergir desse texto. E, aí, nós teremos um novo 
imbróglio jurídico, novas questões jurídicas, 
novas discussões jurídicas que serão feitas.  
 Esse é o nosso registro, senhor 
presidente, de lamentar a aprovação em 
primeiro turno. Ainda há o segundo turno, assim 
reza a Constituição Federal e Estadual, e nós nos 
manteremos de pé, vigilantes, rogando para que 
nós tenhamos uma evolução, rogando para que 
Deus ilumine as cabeças ditas pensantes hoje, 
deste estado, e que tanto têm desconstruído a 
democracia e que tanto têm deixado um legado 
negativo no estado do Espírito Santo e que 
tanto têm protegido - e quem acompanha esta 
Casa sabe do que eu estou falando - poderosos 
no estado do Espírito Santo e massacrado 
trabalhadores. 
 Esse é o nosso lamento, senhor 
presidente, e faço questão de registrar, porque 
um Governo que se diz socialista, democrata, 
jamais poderia adotar uma postura ditatorial, 
uma postura de tentar diminuir o papel dos 
cidadãos capixabas, de tentar diminuir o papel 
das instituições, de tentar diminuir o papel das 
entidades que são legitimamente constituídas 
em nosso estado e que funcionam dentro da 
normalidade democrática. 
 Eu agradeço, presidente! Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 
REPUBLICANOS 10) −  Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, 

porém, convoco os senhores e senhoras 
deputados para a próxima, 17h25min. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 25 de 
novembro de 2019, às 17h25min, 
Expediente: o que ocorrer. 
Ordem do Dia: Discussão 
única do Projeto de Lei n.º 
23/2019 e Discussão prévia do 
Projeto de  Lei n.º 46/2019) 

 
Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e quatro minutos 

 
*As inserções em negrito 

referem-se às previsões regimentais 
relativas às fases ou às ocorrências 
desta sessão.  

 
*De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registrou 
presença o senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur. 
 

 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete 
de Sá, Luciano Machado, 
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Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 

REPUBLICANOS 10) - Há quorum para abertura 
da sessão de acordo com o painel eletrônico.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Delegado 
Danilo Bahiense a proferir um versículo da 
Bíblia. 

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere João, 03:16) 
 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 

REPUBLICANOS 10) - Dispenso a leitura da ata 
da sessão anterior, conforme foi publicada.  

Não há Expediente a ser lido. 
Consulto o Plenário se podemos inverter 

a fase das Comunicações com a Ordem do Dia. 
(Pausa) 

Em votação.  
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Vamos, então, à Ordem do Dia. 
Temos o item 1 e o item 2. 
 

(1 - Discussão única do Projeto 
de Lei n.º 23/2019; 2 - Discussão 
prévia do Projeto de Lei n.º 
46/2019) 

 
Liderança do Governo, quer baixar de 

pauta? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, não estou com a pauta aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - O item 1 é do deputado 
Bruno Lamas e o item 2 é do deputado Favatto. 

Vamos baixar, todos os dois itens, de 
pauta.  

Não havendo mais Ordem do Dia... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, suprima a fase das Comunicações. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Se for acordo de Plenário. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Está suprimida a fase das Comunicações. 
Vou encerrar a presente sessão, 

convocando os senhores e senhoras para a 
próxima, ordinária, hoje, às 20h30min, porque 
tem que ter um intervalo de três horas, com a 
mesma pauta: a PEC 27, a PEC 28 e o PLC. 

Está encerrada a sessão. 
 

 (Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte: discussão única do 
Projeto de Lei n.º 23/2019; 
discussão prévia do Projeto 
de  Lei n.º 321/2019) 

 
Encerra-se a sessão às dezessete 

horas e vinte e seis minutos. 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Engenheiro 
José Esmeraldo, Pr. Marcos 
Mansur e Theodorico Ferraço. 

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

  

 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
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Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, 
Freitas, Gandini, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski e Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Boa noite a todos e a 
todas! Há quorum para abertura da sessão de 
acordo com o painel eletrônico. Invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta.  
 Convido o deputado doutor Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. 
 
  (Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano Machado) 
  

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
37:05) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Dispenso a leitura da ata 
conforme publicada. E solicito ao senhor 
deputado Luciano Machado que proceda à 
leitura do Expediente.  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Marcos Garcia) 
 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 
1. Mensagem n.º 225/2019, do 

governador do Estado, encaminhando o 
Projeto de Lei n.º 972/2019, que autoriza o 
Vitória Futebol Clube fazer a alienação de até 
25% (vinte e cinco por cento) da área total de 
24.133,62m2 do imóvel que especifica e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85210&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/85210-174230129725112019-
assinado.pdf#P85210 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Publique-se.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Hudson Leal) 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Euclério 
Sampaio.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pedir inversão da fase das 
Comunicações após a Ordem do Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
Vamos à fase da Ordem do Dia. Vamos 

baixar o item 1 e 2 de pauta. O projeto do 
deputado Bruno que eu já tinha baixado de 
pauta e o projeto do deputado Dary que 
também eu tinha baixado de pauta.  

 
 

(1.Discussão única do Projeto de 
Lei n.º 23/2019; 2. Discussão 
prévia do Projeto de Lei n.º 
321/2019) 
 
 
(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini) 

 
 

Sendo assim, peço aquiescência do 
Plenário para que possamos derrubar esta 
sessão e entrarmos em extraordinária.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 Então vamos à extraordinária às 
20h35min.  
 Está encerrada a sessão.  

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=85210&arquivo=Arquivo/Documents/PL/85210-174230129725112019-assinado.pdf#P85210
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=85210&arquivo=Arquivo/Documents/PL/85210-174230129725112019-assinado.pdf#P85210
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=85210&arquivo=Arquivo/Documents/PL/85210-174230129725112019-assinado.pdf#P85210
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=85210&arquivo=Arquivo/Documents/PL/85210-174230129725112019-assinado.pdf#P85210


Vitória-ES, terça-feira, 03 de dezembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 81 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, 
às 20h35min, cuja Ordem do Dia 
é a seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 
59/2019; discussão e 
votação, em 2.º 
turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 
27/2019; discussão e 
votação, em 2.º 
turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 28/2019) 

 
Encerra-se a sessão às vinte 

horas e trinta e um minutos. 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Pr. Marcos 
Mansur, Iriny Lopes, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico Ferraço 
e Torino Marques. 

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Freitas, Gandini, Iriny 

Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcos Garcia, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Há quorum para abertura 
da sessão, de acordo com o painel eletrônico. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta e convido o deputado Delegado Doutor 
Danilo Bahiense para proferir um versículo da 
Bíblia.  
 

 (Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria o 
senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri) 
 
(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini) 

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Salmos, 01:01)  
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou dispensar a leitura da 
ata.  

Não há Expediente a ser lido, vamos à 
Ordem do Dia. 

PLC n.º 59/2019. 
 

(1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 59/2019) 
 
(Registram presença os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal 
e Marcelo Santos) 
 

Convoco a Comissão de Justiça, 
deputado Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo número 
suficiente de deputados para... Vai ser reunião 
conjunta, deputado? 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Enivaldo e 
deputado Euclério também. Pode ser conjunta.  

Deputado Gandini para liderar as 
comissões conjuntas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Vou passar a 
matéria ao deputado Marcelo Santos, para 
relatar, tendo em vista que existem seis 
emendas. Foi-me informado aqui que existem 
seis emendas. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Passo 

a relatar a Mensagem n.º 222/2019, 
encaminhada pelo excelentíssimo senhor 
governador do Estado, através do projeto de lei 
complementar que altera as alíquotas de 
contribuições previdenciárias na Lei 
Complementar n.º 222, de 22 de abril de 2004. 

Eu relato pela sua constitucionalidade, 
legalidade. Não está se relatando aqui, nesse 
caso, o mérito da matéria, e sim a questão legal. 
Rejeito todas as emendas. É o meu relatório.  

Devolvo ao nosso presidente, solicitando 
aos nobres pares que acompanhem o meu 
relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Matéria em discussão. 
(Pausa) 

Deputado Lorenzo Pazolini para discutir 
a matéria. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Erick Musso, senhoras e senhores 
parlamentares... Senhor presidente, peço a 
correção do tempo, porque são dez minutos - 
sou membro da comissão, por gentileza! 

Obrigado, presidente. Agradeço a 
correção. 

Senhor presidente, deputado Erick 
Musso, senhoras e senhores parlamentares, 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia, boa noite a todos; servidores que 
estão na galeria. 

Senhor presidente, trata-se do projeto 
de lei complementar, oriundo da Mensagem n.º 
222/2019, assinada e subscrita pelo senhor 
governador do Estado do Espírito Santo, que 

tem como objetivo majorar as alíquotas 
previdenciárias...  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Está tendo uma 
divergência aqui. Está tendo uma fala do nosso 
líder do Governo que o seu tempo é de cinco 
minutos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, sou membro 
da Comissão de Cidadania. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não. Ele não pode ser membro. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - A sessão é conjunta. Comissões 
em conjunto, senhor presidente! Por favor! Dez 
minutos, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Então está bom! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Peço a restituição do tempo, por 
favor, para recomeçar, excelência! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Restituição! Está restituído 
o tempo de V. Ex.ª. 

 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu agradeço, presidente, o 
deferimento e a sensibilidade de V. Ex.ª. 

Senhor presidente, trata-se então do 
Projeto de Lei Complementar n.º 59/2019, que 
chegou a esta Casa através da Mensagem n.º 
222/2019, encaminhada pelo senhor 
governador do Estado do Espírito Santo, José 
Renato Casagrande. 

O projeto de lei tem como escopo 
majorar a alíquota previdenciária dos 
servidores, de onze para quatorze por cento, e 
diz aqui o senhor governador em suas razões: 
Ao se considerar que a alíquota da contribuição 
previdenciária dos servidores públicos da União 
foi fixada em 14% (quatorze por cento), 
conforme art. 11 da EC nº 103/2019, e ao se 
considerar que o regime próprio de previdência 
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social do Estado do Espírito Santo... E ele 
sustenta, então, e apresenta as suas razões. 

Senhor presidente, nós apresentamos 
algumas emendas que eu trago novamente ao 
conhecimento dos pares, de forma muito 
respeitosa, algumas emendas que visam fazer 
implementar na prática justiça. A emenda 
principal diz o seguinte: 

 
Art. 40 (...) 
I - Contribuição mensal 
compulsória do segurado 
ativo, deduzida em folha 
de pagamento, incidente 
sobre a totalidade da base 
de contribuição, nos 
seguintes percentuais:  
 

E ficarão estabelecidos os seguintes 
percentuais a partir do acolhimento desta 
emenda:  
 
a) 12% (doze por cento), a partir do 
exercício do ano de 2020;  
b) 13% (treze por cento), a partir do 
exercício do ano de 2021;  
c) 14% (quatorze por cento), a partir do 
exercício do ano de 2022.  
 
 

Senhor presidente, nosso objetivo 
principal, eminentes pares, público que nos 
assiste através da TV Assembleia e servidores 
que estão, neste momento, nas galerias desta 
Casa, nosso objetivo principal é implementar, na 
prática, a justiça social.  

Os servidores públicos tiveram uma 
recomposição de apenas 3,29% neste ano, 
sendo que essa recomposição sequer foi 
implementada na prática, porque, apesar de ter 
sido propagada pela imprensa capixaba, até o 
presente momento, deputado Torino Marques, 
o projeto de lei sequer foi encaminhada pelo 
Governo do Estado. Esta Casa ainda não 
recebeu o que foi prometido de aumento de 
3,29%, a recomposição de 3,29%. Não há nada 
oficial. Não há nenhum documento enviado 
pelo Poder Executivo, pelo Governo do Estado, 
acerca da recomposição salarial. Não existe 
mensagem, não existe nenhum documento - e 
verifiquei no protocolo desta Casa, no dia de 

hoje - acerca dessa possível recomposição 
salarial.  

O que temos, na prática, é a 
implementação de uma alíquota, que sairá de 
onze e irá para quatorze por cento, sem 
nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de 
construção dialética, sem nenhum tipo de 
debate com a sociedade capixaba. Repito: a 
questão dos 3,29% sequer chegou a esta Casa. 
Não há nenhum documento oficial que garanta 
que os servidores terão essa recomposição 
mínima de 3,29%.  

Ao passo que temos aqui uma tentativa 
de majoração da alíquota, de onze para 
quatorze por cento, de maneira imediata. E a 
nossa proposta que fazemos, de maneira muito 
respeitosa, de maneira muito humilde, 
solicitando o acatamento desta Casa, diz 
respeito ao escalonamento, para que o servidor 
possa ter essa recomposição.  

E quero ainda acreditar no Governo, 
porque foi feito o anúncio, através das mídias 
oficiais do estado do Espírito Santo, dizendo que 
haverá uma recomposição de 3,29%.  

Repito: até o presente momento, não 
existe nenhuma mensagem que garanta essa 
recomposição mínima ao servidor. Por outro 
lado, o servidor terá redução da sua 
remuneração, a redução do seu subsídio. Por 
quê? Se não chegou os 3,29, e ele já vai ter a 
majoração da alíquota - isso é o que está posto -
, nosso apelo é para que façamos essa 
majoração da alíquota de maneira gradativa, 
com uma regra de transição, para que o servidor 
possa minimamente se planejar. Ainda que 
tenha que chegar a quatorze - e isso é o texto da 
Emenda Constitucional 103 - , não  há nenhum 
tipo de obrigação que seja de imediato. Um 
projeto de lei aprovado, dizendo que ela 
chegará a quatorze, será absolutamente 
constitucional.  

Outras unidades da Federação já têm 
feito, outras unidades da Federação já têm 
adotado esse procedimento para que o servidor 
tenha minimamente uma regra de transição, 
para que o servidor tenha minimamente uma 
questão de poder se programar, de poder se 
preparar para a redução do seu salário.  

De concreto, o que temos, hoje,  no 
estado do Espírito Santo é majoração da 
alíquota proposta pelo Governo e uma 

Identificador: 340037003800360033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



84 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 03 de dezembro de 2019 

expectativa de direito que não foi traduzida em 
documentos oficiais. A questão da 
recomposição salarial de 3,29% não chegou a 
esta Casa. Não há, senhoras e senhores 
parlamentares, nenhuma garantia de que esse 
aumento, essa recomposição de 3,29% será 
implementada na prática. Muito pelo contrário. 
Até porque, essa recomposição de 3,29 foi 
anunciada anteriormente ao envio do PLC, 
através da Mensagem n.º 222, a esta Casa. É 
anterior ao PLC n.º 59, e não chegou até o 
presente momento. E verifiquei, na data de 
hoje: não há registro, nesta Casa, quanto à 
recomposição dos 3,29%. 

Nossa proposta é que essa majoração de 
alíquota previdenciária ocorra de maneira 
gradativa, com uma regra de transição, de 
maneira sensata, de maneira ponderada, 
ouvindo-se o servidor com racionalidade, sem 
afobamento, sem açodamento, dando-se uma 
oportunidade ao servidor de se preparar para o 
aumento, o aumento da alíquota para a redução 
do seu salário.  

Na prática, o que o servidor terá? A 
redução do seu subsídio. O subsídio será ainda 
mais afetado. E o que queremos é que haja uma 
mínima regra de transição. E esse é o nosso 
pedido, o nosso apelo neste momento, para que 
esta Casa, com o poder moderador, com o 
poder moderador que é peculiar ao exercício da 
legislatura, tenha a sensibilidade de majorar 
essa alíquota de forma gradativa, de majorar 
essa alíquota de forma sensível, respeitando, 
neste momento, o servidor, que já tem 
dificuldades, que já tem o seu achatamento 
salarial.  

Nosso apelo é por bom senso, nosso 
apelo é por ponderação, nosso apelo é por uma 
reflexão que venha, minimamente, se traduzir 
em um alento para o servidor, para que 
possamos mitigar, diminuir o dano.  

Ok. A emenda n.º 103 estabelece um 
patamar de quatorze por cento, a emenda 
federal. A emenda constitucional federal n.º 103 
estabelece o patamar de quatorze por cento, 
mas é possível sim, a esta Casa, fazer o debate. 
É possível sim, a esta Casa, propor uma regra de 
transição, propor que esse aumento de alíquota 
se dê de maneira gradativa, de maneira gradual, 
respeitando-se, minimamente, o planejamento 
que o servidor já fez. O servidor vai pagar a 

conta do aumento da alíquota previdenciária, 
mas podemos fazer isso de uma forma muito 
mais ponderada, de uma forma muito mais 
racional, de uma forma muito mais técnica, com 
bom senso, ponderação, olhando nos olhos dos 
servidores e debatendo, conversando, trazendo 
bom senso, com respeito, com calma, sem 
nenhum tipo de atropelo.  

Meu apelo, para concluir, senhor 
presidente, é para que esta Casa não se 
apequene no debate, para que seja sim, 
possível, uma ponderação, um juízo de valor e 
que, ao final, tenhamos um texto que 
minimamente também atenda e acolha o 
servidor neste momento, de achatamento 
salarial, de necessidade, porque ele vai virar o 
ano já passando de onze para quatorze, vai virar 
o ano tendo uma redução salarial. Porque, 
repito: até o momento esta Casa não recebeu 
qualquer tipo de mensagem, qualquer 
documento oficial acerca da recomposição do 
3,29%.  

O que temos de prática e de efetiva, e o 
que existe de direito e na prática é a tramitação 
desse projeto majorando.  

Fica aqui, então, senhor presidente, 
eminentes pares, senhoras e senhores 
deputados, nosso apelo para que possamos, 
com bom senso, com razoabilidade, com 
ponderação, debater essa matéria ao seu tempo 
e trazer um pouquinho de razoabilidade e 
racionalidade para o debate.  

Esse é o nosso apelo nesta noite de 
segunda-feira.  

Agradeço e devolvo a palavra à 
presidência.  

 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) -  Deputado Vandinho 
Leite.  

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 

presidente, enquanto o Vandinho Leite se dirige 
à tribuna, gostaria de pedir destaque para 
minha Emenda n.º 04. Certo? Emenda de minha 
autoria.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental.  

Defiro, deputada Iriny Lopes.  
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Também quero pedir destaque às minhas três 
emendas, por gentileza.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental.  
Defiro. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Na realidade, ele está 
falando na hora da votação. Não é na comissão, 
não.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 

requerimento é extemporâneo e V. Ex.ª não 
devia nem ter recebido. Mas, tudo bem.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É porque é regimental.  

 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não! É 

mais porque tem emendas, também. Mas, ok. 
Senhor presidente, senhores deputados 

e senhoras deputadas, público que nos 
acompanha, até este momento, nas galerias, 
boa noite a todos!  

Vou mais uma vez falar, e aqui estamos 
discutindo o PLC - Projeto de Lei Complementar 
- que altera as alíquotas das contribuições 
previdenciárias. Acredito eu, se ainda for 
possível, deveríamos estar mais atentos, 
buscando ou a regra de transição, como foi 
proposta aqui na emenda do deputado Lorenzo 
Pazolini, ou seja, escalonar, para que no ano que 
vem seja doze por cento, daqui a dois anos, 
treze, daqui a dois anos quatorze. Concordo e 
vou votar favorável, mais uma vez, a essa 
emenda.   

Mas eu gostaria de rediscutir 
novamente. Mais um apelo. Estou fazendo uma 
emenda de forma oral, devido à velocidade que 
está matéria, infelizmente, está tramitando 
nesta Casa, que é aquela questão com relação a 
que pague mais quem recebe mais, porque é 
possível chegar à mesma conta, tratando os 
desiguais de forma diferente. Não tem como 
quem recebe acima de dezessete mil reais da 
mesma forma que quem recebe mil, dois mil, 
três mil reais dentro do Governo; os nossos 

servidores estaduais e, claro, servidores dos 
demais poderes também.  

Eu fiz uma sugestão desta alteração que 
hoje o Governo coloca para todos. Quatorze por 
cento de contribuição previdenciária. A minha 
proposta é que isso possa ser de forma 
diferente, de acordo com os salários.  

 
Vou repetir: VRTE em 2019 é três reais e 

quarenta e dois. Então, até três mil 
quatrocentos e vinte reais, que não tivesse 
alterações, ou seja, manter a mesma alíquota de 
hoje, que é onze por cento; de mil a dois mil 
VRTEs, seriam treze por cento; até cinco mil  
VRTEs, quatorze por cento, que é a proposta do 
atual do Governo para todos. Acima de cinco mil 
VRTEs, que é acima de dezessete mil reais, que 
pudesse ser uma contribuição de quinze por 
cento, ou seja, maior do que a contribuição que 
o Governo estabelece hoje de quatorze por 
cento. 

Pelas contas que a minha assessoria fez, 
eu vou repetir isso aqui, o valor que a 
Previdência vai ganhar seria o mesmo, deputado 
Capitão Assumção, e a gente trabalharia de tal 
forma que aqueles que têm menores salários 
não tivessem alteração nas suas contribuições e 
quem recebe muito mais, porque não tem como 
comparar quem recebe vinte, trinta mil reais 
com quem recebe dois mil, pagaria mais, que 
seria uma contribuição de quinze por cento. 

Como eu disse, a minha assessoria fez 
todo o estudo técnico aqui e me apresentou, 
secretário Davi, e a conta que o Governo teria 
nesse caso para fechar a Previdência seria a 
mesma do que essa alíquota de quatorze por 
cento para todos.  

É claro que nós já estamos aqui em 
processo praticamente de votação. Eu sei que 
analisar essas questões técnicas dentro de um 
prazo tão pequeno fica mais difícil, mas eu 
acredito, deputado Euclério, que é 
extremamente razoável dentro deste debate. 
Mais uma proposta. Se possível, o meu objetivo 
é que a gente possa aqui tentar entrar em um 
entendimento, porque eu vou dizer mais uma 
vez:  

 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

Deputado. 
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu sei 
que o Brasil como um todo e o Estado precisam 
ser reformados, mas com essa velocidade do 
debate...  

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 

concede? Só um dado que eu queria colocar. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Fique à 

vontade, deputado Enivaldo. 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - O 

salário de um promotor ou de uma promotora 
já paga 27,5 de Imposto de Renda mais a 
contribuição, então, por isso que não foi 
possível fazer esse cálculo. Porque, além de a 
Previdência estar devendo dois bilhões e meio, 
ainda tem esse problema de ter sido feito essa 
média para poder ser razoável para todo 
mundo, porque quem ganha mais também paga 
27,5 de Imposto de Renda. Se tiver que pagar 
mais Previdência, evidentemente, vai ficar 
quase cinquenta por cento entre contribuição 
previdenciária e Imposto de Renda. Daí que o 
estudo foi feito fazer essa média.  

O Rio de Janeiro está tentando colocar 
vinte e dois por cento lá e está dando a maior 
revolução lá, porque quem ganha acima de um 
valor que desconta vinte, vinte e cinco, vinte e 
sete por cento de Imposto de Renda não pode 
concordar. Então, pode ter certeza V. Ex.ª que 
esse número foi encontrado como um número 
que é lógico que sacrifica todo mundo, porque 
ninguém, em tese, gostaria de pagar.  

A nossa Previdência baseou-se em 
quatorze porque é o número que nós, nesse 
período de dez anos, cerca de dez anos, não 
vamos conseguir nem a metade, cobrir nem a 
metade do déficit da Previdência. Então, por 
isso que esses cálculos não foram feitos 
aleatoriamente, alguém chegou lá e falou assim: 
É quatorze. Ele foi feito uma média exatamente 
para poder não prejudicar muito também 
grande parte de servidores que estão... Por 
exemplo, o pessoal da Receita Estadual, vários 
segmentos do Estado e dos outros poderes 
recebem e pagam vinte e cinco a vinte e sete de 
Imposto de Renda. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu até 
entendo, deputado Enivaldo, mas essa questão 

do Imposto de Renda, que vai ser discutida a 
nível nacional, é o que já está posto. Um por 
cento, deputado Gandini, a mais ou a menos, 
como o deputado Enivaldo citou, de 
promotores, ou seja, salários altíssimos, vai 
fazer muito pouca diferença, no meu 
entendimento. Agora, três por cento a menos 
para manter quem recebe até mil VRTEs, que 
dão três mil, quatrocentos e vinte reais, dos 
servidores que são aqueles que têm menos 
condição, ou seja, é muito para eles. Isso que eu 
queria que fosse compreendido aqui.  

Eu acho que essa seria uma conta 
excelente a ser feita. E os servidores, os 
membros do Judiciário, do Ministério Público, 
ainda têm muitos outros benefícios que os 
nossos servidores não têm. 

Então, eu concordo com essa questão de 
que realmente tem déficit na Previdência 
Estadual, gostaria de dizer isso aqui para não 
parecer que nós estamos sendo demagógicos, o 
que eu não concordo é o formato de tratar os 
desiguais de forma igual, deputada Iriny. Esse é 
meu questionamento. E quem está falando aqui 
é um membro de um partido que defende 
reformas há anos. Mas eu citei o Chile hoje de 
manhã e vou citar hoje de novo. Não adianta 
uma prática de uma política liberal, que a 
economia volte a crescer, sem pensar no social. 
Temos que trabalhar as duas coisas. Eu sou a 
favor da diminuição do Estado, sou a favor das 
reformas, mas eu sou a favor de tratar os 
desiguais de forma diferente. 

E é esse que eu acho que é o ponto que 
está sendo, talvez, o maior erro dessa reforma 
do Estado. E outro ponto também nessa 
emenda que eu fiz de forma oral, porque já 
tinha passado do prazo, que, além dessas 
contribuições, tem a questão da contribuição 
mensal compulsória do próprio Estado que o 
Governo faz, que o Governo não mexeu em 
nada. Ou seja, o Governo está pedindo o esforço 
dos servidores, mas, em contrapartida, pelo que 
eu li e estudei no projeto, o Governo não está, 
em momento algum... Nós temos um Governo 
nota A, extremamente organizado 
financeiramente. Então, o Governo está pedindo 
o esforço aos servidores, mas, infelizmente, não 
está fazendo também a sua parte nesse esforço, 
porque foi mudada a redação no passado sobre 
a contribuição mensal compulsória, que chegou 
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a ser o dobro das contribuições dos servidores. 
Ou seja, no passado quando entrava um real dos 
servidores, entravam dois do Estado. Isso se 
esvaiu ao longo do tempo e também não estou 
percebendo, para diminuir esse déficit da 
Previdência, no projeto de lei encaminhado para 
esta Casa, eu não percebi nenhum aumento de 
esforço por parte do Governo na questão do 
déficit, somente por parte dos servidores. 

Concedo um aparte ao deputado 
Enivaldo.  

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

Deputado Vandinho, o Governo paga vinte e 
dois por cento e não está constando 
exatamente porque o Governo não está 
mexendo neste valor. Então, o servidor vai 
pagar quatorze e o Governo do Estado paga 
vinte e dois por cento à Previdência. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Então, 

essa é a discussão. Se for possível a gente 
rediscutir esses pontos, eu acho importante e 
essencial. Mas o ponto crucial mesmo do que eu 
vejo aqui na matéria é se não pode, se o 
Governo já pensa e fez as contas que a partir do 
ano que vem já seja necessário ir diminuindo 
esse chamado déficit da Previdência, então, 
vamos pelo menos tratar os desiguais de forma 
diferente. Ou seja, não mexendo com quem 
ganha menos e aumentando a contribuição 
daqueles que ganham mais, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Sergio 
Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos aos pares, ao deputado Torino, 
que dirige a sessão, àqueles que nos assistem na 
TV Assembleia, aos que estão nas galerias ainda. 
 Mais uma vez, retorno aqui, não com a 
esperança de demover, porque acho que já 
tentamos todos os argumentos. Agora, a 
emenda que eu tinha feito, volto a dizer, é uma 
emenda que não alteraria para esta votação, é 
uma emenda, inclusive, que o próprio Governo 
do Maranhão encaminhou junto com a proposta 
dele e que vai ser, pelo andamento de lá, 
acatada. 

 Seria uma proposta de aprovar do jeito 
que o Governo mandou, mas com um artigo que 
obriga a formação de uma comissão com 
representantes das categorias do Estado, mais 
do Governo, Assembleia e Tribunal de Contas 
para analisar, nos próximos cento e oitenta dias, 
todos os números referentes à Previdência aqui 
no Estado. 
 Porque fica muito claro a 
superficialidade dos argumentos. Quando a 
gente diz assim: Não pode ser maior para 
aqueles que ganham mais porque pagam 
imposto, isso não tem nada a ver uma coisa com 
a outra. Não dá para fazer essa comparação 
simplista, até porque o imposto de renda é 
progressivo.  Então, proporcionalmente, 
pagam já menos, até, do que aqueles que 
ganham menos. 
 Agora, olha só, se, por exemplo, um 
professor que ganha dois mil e duzentos reais 
por mês ou uma pessoa que ganha quatro ou 
cinco vai pagar a mesma contribuição que 
alguém que ganha trinta mil reais, quarenta mil 
reais. Alguém está bancando a Previdência de 
alguém, porque isso pode ser qualquer coisa, 
menos um senso de justiça e de equidade entre 
todas as categorias. 
 Lamento que a nossa proposta não 
tenha sido aceita, porque era uma proposta 
pacificadora e que daria tempo para a gente 
exaurir todos os argumentos. Porque o grande 
problema hoje, e isso me entristece muito e me 
desanima, é que estamos votando algo em 
menos de uma semana, porque essas propostas 
foram lidas na terça-feira passada. Quer dizer, 
não estamos dando o tempo de uma semana 
sequer para que a gente discuta de forma 
mais... 
 Porque, se isso fosse aprovado lá na 
última sessão deste ano legislativo, já seria um 
tempo muito curto. Em cinco, seis dias, então, 
isso beira o absurdo, porque não dá tempo 
sequer de compreender efetivamente. 
 E vemos, quando, aqui, as pessoas fazem 
a defesa desse projeto, a superficialidade dos 
argumentos, porque precisaríamos de números 
concretos: Olha, não pode por isso e por isso. 
Nós já fizemos todos os estudos. Não pode ser 
dessa forma. Não pode ser progressivo. Não 
pode ser escalonado por isso, por isso e por isso. 
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Não adiantam esses argumentos tão frágeis 
porque eles não convencem ninguém. 
 Outra coisa, se isso está tão certo e tão 
concreto que tudo foi analisado, que tudo foi 
feito, para que a correria? Por que não dar 
tempo, então, para explicar e convencer todo 
mundo? Aí é que fica uma dúvida maior, que 
esse atropelo parece proposital para não se dar 
tempo de analisar aquilo que seriam outras 
probabilidades factíveis e possíveis de serem 
acatadas nesse projeto. 
 É claro, como já dissemos aqui, os 
próprios funcionários do Estado sabem que a 
reforma é necessária, mas, quando se vota de 
uma forma atropelada, fica sempre a dúvida, 
ainda que essa fosse a melhor opção e não 
tivesse outra, que algo de errado há nisso. Ou 
seja, que nada está claro como deveria estar. 
 E mais uma vez eu digo, tentamos, com a 
nossa assessoria, todos os dados junto ao 
instituto e a outros órgãos do Governo e não 
obtivemos a forma de entender baseado em 
que esse cálculo está sendo feito e por que não 
pode ser diferente. 
 Deputado Enivaldo, com todo o respeito, 
disse que nos próximos dez anos isso não cobre 
nem a metade do déficit da Previdência. Então 
significa que o estudo está mal feito, se a ideia é 
cobrir o déficit nos próximos anos. Então há algo 
de errado nisso. 
 Lamento muito que a minha emenda não 
tenha sido aceita, porque ela seria boa para 
todo mundo e teríamos o tempo necessário 
para avaliar todas as possibilidades e exaurir 
qualquer tipo de dúvida, mesmo se daqui a seis 
meses assim fosse votado: Olha, é quatorze por 
cento mesmo, não temos outra alternativa e 
assim ficará.  

Muito obrigado, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Carlos Von.  
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, servidores da Casa e aqueles que 
nos acompanham aqui nas galerias, esse projeto 
de lei complementar, além de estar sendo 
tocado de forma apressada, em regime de 
urgência, sem dialogar com a população e, 

principalmente, com os servidores, ele é um 
projeto de lei complementar inconstitucional.  
 Já tem jurisprudência nesse sentido. No 
Rio de Janeiro, por exemplo, o governador 
tentou realizar o aumento da alíquota, de onze 
para quatorze. O Sindicato dos Servidores 
entrou na Justiça e o desembargador entendeu 
que aquilo ali era um confisco do governador.  

Na verdade, o governador do Espírito 
Santo está tentando confiscar três por cento do 
salário do servidor público. Isso aí, nós, 
deputados, jamais podemos aceitar.  
 É apenas o que eu queria dizer aos 
nobres deputados. Esse projeto de lei 
complementar é um projeto de lei 
inconstitucional. Quem está dizendo isso não 
sou eu. O próprio Tribunal do Rio de Janeiro já 
julgou isso. Volto a repetir, entendeu isso como 
um confisco porque o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, assim como o governador do Espírito 
Santo, não apresentou um estudo para saber, 
como bem disse o deputado Majeski aqui, como 
é que ele vai saber o quanto ele vai precisar 
aumentar se não tem ao menos um estudo para 
demonstrar isso.  
 Então, pela forma apressada como o 
governador vem tocando esse projeto aqui na 
Assembleia, sem ouvir a população, e por ser 
um projeto totalmente inconstitucional, eu vou 
votar contra, dizendo sempre que sou a favor da 
reforma da Previdência. Precisamos de uma 
agenda de reformas, mas não da forma como o 
governador vem fazendo aqui nesta Casa.  

Muito obrigado! Que Deus abençoe a 
todos! 

 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Não tendo mais 
nenhum deputado para discutir a matéria, vou 
passar a colher os votos das comissões.  

Inicio colhendo os votos da Comissão de 
Justiça. 

Deputado Freitas? 
Com o relator.  
Deputado Vandinho Leite? 
Contrário ao voto do relator.  
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? 
Com o relator.  
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A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Você 
votou como? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Pela 
constitucionalidade. (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Rafael Favatto, com o relator.  
Aprovado na Comissão de Justiça.  
Passo a colher os votos da Comissão... 

(Pausa) 
Na realidade, o projeto negou todas as 

emendas.  
 
Próxima comissão, Comissão de 

Finanças.  
Como vota o deputado Euclério 

Sampaio? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Rafael Favatto, com o relator.  
 

Cidadania e Direitos Humanos.  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 

 Contrária.  
 Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 
(Pausa) 
 Contrário.  
 Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Três votos a dois. Aprovado também na 
Comissão de Cidadania.  
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Votação em destaque em 
bloco do deputado Lorenzo Pazolini.  

 O painel está aberto para votação.  
 Os deputados que votarem SIM aprovam 
as emendas; os que votarem NÃO rejeitam.  
(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
A nossa emenda é... (Pausa) 
 Não, eu pedi destaque.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Pediu destaque.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O nosso destaque, senhor 
presidente, só para esclarecer, é aquele que 
prevê a majoração de onze para doze, de doze 
para treze, de treze para quatorze, de forma 
escalonada, conforme a Emenda Constitucional 
n.º 103, a emenda que está em vigor no âmbito 
federal.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Estamos na escolinha, então!  

A liderança do Governo encaminha pelo 
voto NÃO.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - A liderança do Governo 
encaminha voto NÃO.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, PSL, voto SIM.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Vou proclamar o 
resultado. (Pausa)  
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Rafael Favatto, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite; votam NÃO os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
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Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Dr. Emílio Mameri, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos 
Anjos, Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa e 
Renzo Vasconcelos) 
 

São vinte e oito votos. Dez SIM, 
dezessete NÃO, uma abstenção. 

Ficam rejeitadas as emendas do 
deputado Lorenzo Pazolini. 

Emendas, agora, da deputada Iriny 
Lopes. 

Os deputados que votarem SIM aprovam 
a emenda; os que votarem NÃO rejeitam. 

 
(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS − (PSD) - 

Senhor presidente, a Liderança do Governo 
encaminha voto NÃO à emenda da deputada 
Iriny Lopes.   

 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 

REPUBLICANOS 10) - Deputada Iriny, com a 
palavra! 

 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) - Bom, mesmo 

o líder do Governo já tendo encaminhado 
contra uma emenda que eu não conversei com 
ele, eu acho que ele não sabe o teor, eu quero 
apresentar a minha emenda assim mesmo, 
porque, no Parlamento, a gente tem que falar o 
que a gente está pensando e representar quem 
nos trouxe até aqui. É para isso que a gente é 
parlamentar. 

Eu insisti muito para que houvesse 
condições de não votar hoje para ter tempo de 
conversar e ter tempo de buscar consensos, 
acordos, mitigação e lamento, profundamente, 
que a gente não tenha conseguido essa 
sensibilidade para chegarmos a este ponto. 

Acho que nós estamos, acho não, 
reafirmo, porque eu estou discutindo a reforma 
da Previdência nesta Casa desde o início do ano, 
não só depois que ela chegou. Essa imposição 
aos Estados diz respeito à reforma presidencial, 

à reforma da Previdência realizada 
nacionalmente. 

Vou voltar nessa matéria quando formos 
discutir regras de transição, mas quero 
apresentar, de maneira diferente do deputado 
Pazolini, eu nem teria um prazo tão longo 
quanto o dele. A proposta que apresento aqui é 
de 0,5% por semestre até o final do atual 
Governo, em que chegaríamos ao patamar de 
quatorze por cento, mesmo sabendo que a Lei 
Complementar n.º 282/2019 permite - e 
também vou voltar nessa questão quando 
formos discutir as regras de transição - uma 
progressão baseada em igualdade social, não só 
em igualdade econômica. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS − (PSD) - 

Senhor presidente, só para dar uma satisfação à 
ilustre deputada Iriny Lopes. Eu já sabia, porque 
ela está votando hoje só com o PSL, então eu 
sabia que a emenda dela não era boa. 

 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 

REPUBLICANOS 10) - Deputada Iriny. 
 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) - Assim, é claro 

que nós estamos entre colegas e há aqui muitas 
brincadeiras entre nós, mas eu acabei de dizer 
ali, a situação que nós estamos se deve a uma 
pessoa: Jair Bolsonaro! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) - 

Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Sergio Majeski! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) - 

Presidente, eu vou fazer uma questão de ordem 
com base no art. 193, que diz que as 
proposições que exigem duas votações terão, 
entre o 1.º e o 2.º turno, um interstício mínimo 
de quarenta e oito horas. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª poderia proclamar o resultado, porque é o 
primeiro resultado que está demorado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu vou proclamar o 
resultado. 
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 (De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Gandini e 
Janete de Sá) 

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Rafael Favatto, Iriny 
Lopes, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite; 
votam NÃO os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Hudson Leal, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa e Renzo 
Vasconcelos) 

 
Nove SIM, dezesseis NÃO, uma 

abstenção. 
Ficam rejeitadas as emendas da 

deputada Iriny Lopes. 
Nós vamos à votação do projeto e já vou 

responder V. Ex.ª. 
O painel está aberto para votação.  
Os deputados que votarem SIM aprovam 

o projeto; os que votarem NÃO rejeitam. 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a liderança do Governo 
encaminha o voto SIM. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, o PSL encaminha voto NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Só respondendo aqui ao 
deputado Sergio Majeski, no capítulo VII, artigo 
258 em diante, e exclusivamente o 261, a 
proposta será submetida a dois turnos de 
discussão e votação com interstício de, no 

mínimo, duas sessões ordinárias, porque a PEC 
tem um procedimento específico. Então, no 
caso dela, ela se aplica ao 261 e não à regra 
geral, de quarenta e oito horas.  

Eu sei que V. Ex.ª, hoje, é o 
aniversariante do dia. Eu até queria poder dar 
um presente dessa magnitude a V. Ex.ª, mas não 
tenho competência para tanto, então vou 
indeferir o pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

agradeço. Não é a questão do presente, é que, 
assim, é o meu quinto ano de mandato e eu 
desconheço qualquer outra ocasião em que nós 
tenhamos votado desta forma, sem o 
cumprimento do artigo 191. Isso é novidade. 
193. Isso é novidade. PH, pelo menos, obedecia 
a essa regra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou proclamar o 
resultado. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Um 

minuto só, presidente! O Torino vai votar. 
  
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - O deputado Luciano 
Machado também. (Pausa) 

Vou proclamar o resultado. (Pausa) 
Estou esperando. (Pausa) 
Vou proclamar o resultado. 
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa e 
Renzo Vasconcelos; votam NÃO 
os senhores deputados Capitão 
Assumção, Carlos Von, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Sergio Majeski, 
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Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
Dezoito SIM, nove NÃO, uma abstenção. 
Aprovado.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.   
Item 2. PEC n.º 27. 
 

(2.Discussão e votação, em 2.º 
turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 27/2019) 

 
Em votação. 
O painel está aberto para votação.  
Os deputados que votarem SIM aprovam 

o projeto; os que votarem NÃO rejeitam. 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a liderança do Governo... 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - É a proposta de emenda 
constitucional da Previdência. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

liderança do Governo encaminha voto SIM 
nessa matéria. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, e a 
discussão? Não vai abrir para discussão a 
matéria, não? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 
porque é da presidência. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, mas não abriu! V. Ex.ª não 
falou em discussão! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Nós já estamos em 
processo de votação. Se V. Ex.ª quiser a palavra 
no meio do processo de votação, eu dou a 
palavra para V. Ex.ª. A Mesa é democrática. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço,  presidente! Vou 
fazer uso, sim. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Nós estamos em processo 
de votação. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, o PSL encaminha voto NÃO. 
 

   O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - O presidente foi tão rápido que a 
discussão foi quase que suprimida. Mas ele abriu 
a palavra para o deputado Lorenzo. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu agradeço,  presidente.  
Senhoras e senhores parlamentares, 

público que nos assiste através da TV 
Assembleia, senhores e senhoras servidores que 
se encontram na galeria desta Casa, trata-se da 
votação em 2.º turno da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 27/2019. 

Nós ressaltamos aqui e rechaçamos 
desta tribuna a maneira açodada com que essa 
matéria foi encaminhada pelo Poder Executivo, 
de afogadilho, sem nenhuma discussão, 
suprimindo-se o ambiente democrático, 
retirando desta Casa a oportunidade de debater 
e o protagonismo do Poder Legislativo.  

Nós queríamos construir uma proposta 
que fosse razoável, que fosse racional, uma 
proposta que efetivamente atendesse aos 
interesses da comunidade e da sociedade 
capixaba, razão pela qual fica aqui o nosso 
repúdio, o nosso registro contra esse tipo de 
medida antidemocrática, de medida de força, de 
medida que, efetivamente, não traz para a 
sociedade capixaba nenhum tipo de ganho e 
não traz nenhum tipo de votação, que só trás, 
com certeza absoluta, prejuízo para a sociedade 
capixaba. 

Fica aqui, então, o nosso registro, e eu 
vou devolver a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou aguardar. (Pausa) 
Vou proclamar o resultado.  
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
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Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa e 
Renzo Vasconcelos; votam NÃO 
os senhores deputados Capitão 
Assumção, Carlos Von, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Delegado Lorenzo Pazolini, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 
 

Dezoito SIM, nove NÃO, uma 
abstenção.  

Aprovada.  
À Comissão de Justiça para redação 

final.  
Nós vamos fazer, em sequência, outra 

extraordinária porque, como é PEC, não se 
pode fazer na mesma sessão a redação final. 
  
 Item 3. PEC 28.  
 

(3. Discussão e votação, em 2.º 
turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 28/2019) 

 
O painel está aberto para votação.  
Os deputados que votarem SIM 

aprovam; os que votarem NÃO rejeitam. 
 
  (Procede-se ao registro dos 
votos) 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Eu, pessoalmente, vou votar SIM, senhor 
presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Muito obrigado pela 
deferência e o apoio de V. Ex.ª. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Os 

independentes também vão votar SIM, senhor 
presidente.  

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Senhor presidente, o meu voto 
já está lá e é SIM.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Enivaldo, falta 
o voto de V. Ex.ª ainda. (Pausa) 

Vou proclamar o resultado.  
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Dr. Rafael Favatto, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos 
Anjos, Euclério Sampaio, 
Freitas, Hudson Leal, Janete de 
Sá, Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite; votam NÃO os senhores 
deputados Dary Pagung, 
Gandini, Iriny Lopes e Sergio 
Majeski) 

 
Vinte e oito votos. Vinte e três SIM, 

quatro NÃO e uma abstenção.  
Aprovada.  
Em Mesa para promulgação.  
Vou encerrar a presente sessão. Antes, 

porém convoco os senhores e as senhoras 
deputadas para a próxima, 21h25min, com a 
Ordem do Dia: Discussão prévia do PL 46 e a 
redação final da nossa PEC 27.  

Está encerrada a sessão.   
 

(Comunicamos que haverá 
sessão extraordinária, hoje, às 
21h25min, cuja Ordem do Dia é 
a seguinte: discussão prévia do 
Projeto de Lei n.º 46/2019) 
 
Encerra-se a sessão às vinte e 

uma horas e vinte e dois minutos. 
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*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Pr. Marcos 
Mansur e Theodorico Ferraço.  

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta sessão.  

 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar 
o início da sessão, registram 
presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Carlos 
Von, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, 
Enivaldo dos Anjos, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, 
Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Sergio Majeski, Torino Marques 
e Vandinho Leite)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Há quorum para 
abertura da sessão, de acordo com o painel 
eletrônico. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o nosso Delegado 
Danilo Bahiense, que segundo o deputado 
Marcelo Santos já prendeu mais de vinte mil 
bandidos - vinte e dois mil? -, para proferir um 
versículo da Bíblia.  
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Mateus, 5:13)  

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Torino Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Dispenso a leitura da ata 
da sessão anterior. 

Peço ao deputado Luciano Machado 
que proceda à leitura do Expediente. 

 
(Registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre 
Quintino, Engenheiro José 
Esmeraldo, Dr. Emílio Mameri, 
Erick Musso,  Euclério Sampaio 
e Freitas) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO (LUCIANO 

MACHADO - PV) - 1.ª parte do Expediente 
para simples despacho.  

 
1. Parecer n.o 02/2019, da Comissão 

Especial criada pelo Ato n.º 2.292/2019 
pela aprovação da redação final da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 
27/2019, oriunda 
da Mensagem Governamental n.º 221/2019, 
que modifica regras do regime próprio de 
previdência social e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo
/Processo2/Digital.aspx?id=84612&arquivo=
Arquivo%2fDocuments%2fPEC%2f84612-
174228322813112019-assinado.pdf  
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Peço dispensa de publicação, senhor 
presidente, e inclusão na Ordem do Dia. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Precisa de apoiamento 
do Plenário. 
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Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Inclua-se na Ordem do Dia. 
Passamos à Ordem do Dia 
Votação da redação final da Proposta 

de Emenda Constitucional nº 27/2019. 
Em votação. 
Os deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

A Iriny está contra... 
Os deputados que votarem com a 

redação final, fiquem, então, sentados - só 
para eu ter uma noção de plenário, por favor -
; e os que forem contra, permaneçam de pé. 
(Pausa) 

Aprovado, contra oito votos. 
Em Mesa para promulgação. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Pela ordem, senhor presidente! Quero que 
deixe registrado o meu voto! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Está mais do que 
registrado. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Hoje não vai poder registrar, não. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Discussão prévia do 
Projeto de Lei nº 46/2019, a pedido do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que é o autor, 
será baixado de pauta; para a próxima sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e senhoras deputadas 
para a próxima, à hora regimental, amanhã. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, amanhã, 
às 15h. Expediente: o que 
ocorrer. Ordem do Dia: 
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 87/2019; 
Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
148/2019; Discussão prévia do 
Projeto de  Lei nº 46/2019; 
Discussão prévia do Projeto 
de  Lei nº 255/2019; Discussão 
prévia do Projeto de  Lei nº 
264/2019; Discussão prévia do 
Projeto de  Lei nº 280/2019 e 
Discussão prévia do Projeto 
de  Lei nº 321/2019) 

 
 
Encerra-se a sessão às vinte e uma 
horas e vinte e sete minutos. 
 

 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Pr. Marcos Mansur, 
Janete de Sá e Theodorico Ferraço. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores 
deputados Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Sergio Majeski, 
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Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Há quorum para 
abertura da sessão, de acordo com o painel 
eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense a proferir um versículo da Bíblia. 
 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos 
121:1,2) 
 
 
(Assume a 1.ª secretaria o 

senhor deputado Luciano Machado) 
 
(Registra presença o senhor 

deputado Adilson Espindula) 
 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Dispenso a leitura da 
ata, conforme publicada.  

Solicito ao deputado Luciano Machado 
que possa fazer a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1. Mensagem n.º 226/2019, do 

governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei n.º 974/2019, que reajusta as 
tabelas de vencimentos, soldos e subsídios 
dos servidores da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas de 
Direito Público do Poder Executivo do Estado 
do Espírito Santo, e reajusta os proventos de 
aposentadorias e pensões dos segurados do 
ES-PREVIDÊNCIA, cujos benefícios não são 
contemplados pela paridade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85254&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/85254-
114118056026112019-assinado.pdf#P85254  

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
Projeto de Lei n.º 977/2019,  do 

deputado Enivaldo dos Anjos, que fixa os 
subsídios dos secretários de Estado. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85301&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/85301-
145818926226112019-assinado.pdf#P85301  
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) -  Publique-se. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
2. Projeto de Resolução n.º 055/2019, 

do deputado Sergio Majeski, que veda a 
existência de elevadores privativos no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85168&arquivo=Ar
quivo/Documents/PR/85168-
122910087625112019-assinado.pdf#P85168  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Devolva-se ao autor. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
3. Requerimento de Urgência n.º 

232/2019, do deputado Euclério Sampaio, 
sem partido, e Enivaldo dos Anjos, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 972/2019, 
oriundo da Mensagem  n.º 225/2019, que 
autoriza o Vitória Futebol Clube fazer a 
alienação de até 25% (vinte e cinco por 
cento) da área total de 24.133,62m2 do 
imóvel que especifica e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85215&arquivo=Ar
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quivo/Documents/RU/85215-
181056039725112019(11838)-
assinado.pdf#P85215  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) -  Em votação.  
 Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
4. Requerimento n.º 230/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia do Músico, a realizar-se 
às 14h30min, do dia 28 de novembro do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85200&arquivo=Ar
quivo/Documents/RSE/85200-
143823308125112019-assinado.pdf#P85200  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em votação.  

Os deputados que aprovam 
permaneçam estão. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
ordem, presidente!  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Gostaria de recorrer à Comissão de Justiça do 
item 2. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - V. Ex.ª tem o pedido 
deferido. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado! 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

5. Requerimento n.º  233/2019, da 
deputada Raquel Lessa,  de cancelamento de 
sessão solene, em homenagem aos 
servidores públicos que se destacaram 
atuando com criatividade inovadora, que 
seria realizada às 19h, do dia 26 de 
novembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85272&arquivo=Ar
quivo/Documents/RSE/85272-
121314810226112019-assinado.pdf#P85272  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  
6. Indicação n.º 2745/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para incluir o §2º-A no 
art. 39 da Constituição Estadual, para limitar 
a aplicabilidade da PEC n.º 27/2019,  aos 
servidores públicos estadual que já tiverem 
ingressado no serviço público até a data da 
instituição do Regime de Previdência 
Complementar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85131&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85131-
095052488225112019-assinado.pdf#P85131  
  

7. Indicação n.º 2746/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alterar o §4º-A 
do art. 39 da Constituição Estadual, no 
intuito de tornar obrigatório o envio de 
projeto de lei complementar para regular a 
idade e tempo de contribuição diferenciada 
para aposentadoria de servidores com 
deficiência. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85132&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85132-
095258050925112019-assinado.pdf#P85132  
  

8. Indicação n.º 2747/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alterar o §4º-B 
do art. 39 da Constituição Estadual, no 
intuito de tornar obrigatório o envio de 
projeto de lei complementar para regular a 
idade e tempo de contribuição diferenciada 
para aposentadoria de ocupantes do cargo 
de agente penitenciário, de agente 
socioeducativo ou de policial civil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85133&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85133-
095426098025112019-assinado.pdf#P85133  
  

9. Indicação n.º 2748/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, inciso I, da Lei 
Complementar n.º 282/2004, prevista no 
Projeto de Lei Complementar n.º 59/2019, 
que altera as alíquotas das contribuições 
previdenciárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85135&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85135-
100040645825112019-assinado.pdf#P85135  
  

10. Indicação n.º 2749/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, inciso II, da Lei 
Complementar n.º 282/2004, prevista no 
Projeto de Lei Complementar n.º 59/2019, 
que altera as alíquotas das contribuições 
previdenciárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85136&arquivo=Ar

quivo/Documents/IND/85136-
100154208425112019-assinado.pdf#P85136  
  

11. Indicação n.º 2750/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para alteração da 
redação do art. 40, §4º, da Lei Complementar 
n.º 282/2004, prevista no Projeto de Lei 
Complementar n.º 59/2019, que altera as 
alíquotas das contribuições previdenciárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85137&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85137-
100245661625112019-assinado.pdf#P85137  
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  
12. Indicação n.º 2751/2019, do 

deputado Carlos Von,  à Mesa  Diretora, para 
implantar a tecnologia de identificação por 
rádio frequência (Radio-Frequency 
IDentification - RFID) no abastecimento dos 
carros oficiais da Assembleia Legislativa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85153&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85153-
105750512825112019-assinado.pdf#P85153  
  

13. Indicação n.º 2752/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para que o projeto da Carreta da 
Saúde - Hanseníase sejam estendidas para a 
cidade de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85152&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85152-
105648778325112019-assinado.pdf#P85152  
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14. Indicação n.º 2753/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para construção de uma rotatória no 
cruzamento do trevo da Rodovia do Sol, 
situado em frente à Pousada do Corsário, em 
Meaípe, na cidade de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85150&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85150-
105607559425112019-assinado.pdf#P85150  
  

15. Indicação n.º 2754/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de tapagem dos 
buracos da via pública, bem como na 
instalação de alambrado ao lado do passeio 
público na comunidade de Meaípe, localizada 
na cidade de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85147&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85147-
105017324325112019-assinado.pdf#P85147  
 

16. Indicação n.º 2755/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de saneamento 
básico na Comunidade de Porto Grande, na 
cidade de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85149&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85149-
105255277725112019-assinado.pdf#P85149  
 
 

17. Indicação n.º 2756/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de iluminação pública 
na Rodovia do Sol que liga o distrito de 
Meaípe à Anchieta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85148&arquivo=Ar

quivo/Documents/IND/85148-
105141527625112019-assinado.pdf#P85148  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
18. Indicação n.º 2757/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para incluir o §16-A 
no art. 39 da Constituição Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85160&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85160-
113057751625112019-assinado.pdf#P85160  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Em votação.  
Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
19. Indicação n.º 2758/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para asfaltamento da estrada que 
liga o distrito de São Rafael, localizado no 
município de Linhares até o município de 
Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=85236&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/85236-
095415822826112019-assinado.pdf#P85236  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) -  Em votação.  
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Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
Passamos à fase das Comunicações.  
Com a palavra o primeiro orador 
inscrito, deputado Euclério Sampaio.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Senhor presidente, estou pedindo a 
derrubada da sessão, preservando a fase das 
Comunicações e fazer uma extraordinária para 
votar um projeto que está na pauta, que foi 
aprovada a urgência; as urgências. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Pela ordem! Vamos fazer votação nominal, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou botar as duas a 
matérias, em plenário... 

Um minutinho. 
As urgências? Só tem um projeto em 

urgência, né? 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Isso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Qual, deputado 
Enivaldo? (Pausa) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Como? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Nós só temos um 
projeto. É porque... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, o outro 
não foi lido, não. Salvo melhor juízo, ele não 
foi lido, não.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Qual? 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O 977.  

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Foi lido agora.  

Deputado Euclério Sampaio solicita que 
nós possamos fazer a derrubada da sessão, 
entrarmos em extraordinária, assegurando a 
fase das Comunicações logo em seguida do 
projeto. 

Deputado Assumção mantém... (Pausa) 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Está encerrada a sessão. Antes, porém, 

convoco os senhores para a próxima, às 
15h05min.  

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, 
hoje, às 15h05min, Expediente: 
o que ocorrer, cuja Ordem do 
Dia é a seguinte: discussão 
única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
972/2019) 
 
 
Encerra-se a sessão às quinze 

horas e três minutos. 
 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Carlos 
Von, Dr. Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Freitas, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, Pr. Marcos Mansur, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos e 
Theodorico Ferraço. 

 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta sessão. 
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