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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE Deputado Gandini 
VICE-PRESIDENTE Deputado Vandinho Leite 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso (HÍBRIDA)  
DATA: 02/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 
 

 
Pauta da 02ª Reunião Ordinária Virtual Híbrida 
(Virtual e Presencial), da 3ª Sessão Legislativa 

Ordinária, da 19ª Legislatura 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDRF/ALES/N.º 015/2020 - Ref: OJAP- 
001/21- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizadas nos dias 24 
de novembro de 2020, em razão de 
atendimento de atividades parlamentares em 
agenda na AGERH. 
 
OF/GDRF/ALES/N.º 014/2020 - Ref: OJAP- 
002/21- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizadas nos dias 17 
de novembro de 2020, em razão de 
atendimento de atividades parlamentares em 
agenda no IEMA. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

PROJETO DE LEI 398/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 
EMENTA: Dispõe sobre a humanização no 
serviço bancário, estabelecem direitos e 
deveres, sanções administrativas, e dá outras 
providências 
 
PROJETO DE LEI 400/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Considera pessoa com deficiência 
aquela com perda auditiva unilateral, no estado 
do Espírito Santo. 
 

PROJETO DE LEI 407/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
das faturas de energia elétrica e água de 
hospitais filantrópicos, asilos e entidades sem 
fins lucrativos que atuam no atendimento 
assistencial de famílias em estado de 
vulnerabilidade social, enquanto perdurar o 
estado de calamidade. 
 

PROJETO DE LEI 408/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação de carteiras 
em locais determinados aos estudantes com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas 
escolas do Estado. 
 

PROJETO DE LEI 425/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o compartilhamento e a 
divulgação, em tempo real, pelo Estado do 
Espírito Santo, através de portal web, as 
informações sobre o número total de leitos 
clínicos de Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) e Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 
disponíveis nos limites territoriais de cada ente 
político e dá outras providências 

 

PROJETO DE LEI 482/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de as 
empresas contratadas pelo Poder Público 
implementarem Sistema de Gestão da 
Qualidade em sua gerência administrativa 
interna. 
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PROJETO DE LEI 484/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Visa garantir o direito ao 
acompanhamento especializado de equipe 
multidisciplinar nas escolas públicas e privadas 
do estado do Espírito Santo para pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA. 

PROJETO DE LEI 485/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Cria o “Programa de Enfrentamento à 
violência contra a mulher na primeira infância” 
visando à conscientização de crianças. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 
Não houve no período 
 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI 140/18 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre os direitos do Motorista 
Profissional no Estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 40/19 - 

Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 504, DE 20 DE NOVEMBRO 
DE 2008, ESTABELECENDO A NÃO PENALIZAÇÃO 
NO BÔNUS DESEMPENHO DOS PROFESSORES 
NOS CASOS DE FALTA ABONADA E JUSTIFICADA 
NOS TERMOS DA LEI. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/12/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/02/2020 

PRAZO DA COMISSÃO: 18/02/2020 
 
3. PROJETO DE LEI 22/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de utilização 
de barragens de rejeitos no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
4. PROJETO DE LEI 433/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Obriga as Instituições Bancárias e 
Congêneres a informar acerca da portabilidade 
bancária nos cartões, talonário de cheque, conta 
corrente/poupança e nas agência no âmbito do 
Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2011 
 
5. PROJETO DE LEI 555/19 - Análise técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui o Selo 
“Empresa Amiga da Saúde da Criança” para as 
empresas públicas e privadas que 
desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infantojuvenil, 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 
 
6. PROJETO DE LEI 218/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Assegura, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até trinta dias, dos 
exames destinados à comprovação de doença 
neoplásica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
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PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 
 
7. PROJETO DE LEI 668/19 - Análise Técnica - 

Terminativo 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Instituto de 
Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos 
(IPRAM). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 
 
8. PROJETO DE LEI 981/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de chuveiros 
automáticos (sprinklers) como equipamento de 
prevenção e proteção contra incêndio em 
estabelecimentos empresariais e públicos no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
9. PROJETO DE LEI 260/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
10. PROJETO DE LEI 490/19 - Análise Técnica 
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: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 

 
11. PROJETO DE LEI 966/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o direito de mulheres, 
vítimas de violência doméstica, serem atendidas 
preferencialmente nos órgãos estaduais de 
assistência judiciária gratuita. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
12. PROJETO DE LEI 858/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização de sessão de cinema adaptada às 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 
Portadores de Síndrome de Down ou outras 
síndromes, transtornos ou doenças que 
acarretem hipersensibilidade sensorial em geral. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
13. PROJETO DE LEI 871/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Proíbe o uso e a comercialização e 
fabricação, no Estado do Espírito Santo, de 
coleiras antilatido com impulso eletrônico que 
causem choques em animais, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
14. PROJETO DE LEI 965/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Assegura a qualquer cidadão o direito 
de obter acesso a informações sobre a 
balneabilidade das praias situadas no litoral do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 17/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/03/2020 
 
15. PROJETO DE LEI 792/19 - Despacho 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de teste de Hepatite "C", em 
conjunto com o exame de Hemograma, para 
detecção prévia das doenças que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
16. PROJETO DE LEI 683/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
operadoras de internet banda larga em 
disponibilizar a integralidade da velocidade 
contratada pelo consumidor, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
17. PROJETO DE LEI 687/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Instituições Financeiras localizadas no Estado do 
Espírito Santo afixarem cartazes com 
informações sobre a gratuidade de tarifa dos 
serviços bancários essenciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
18. PROJETO DE LEI 727/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre medição individualizada 
de consumo de água em edificações prediais 
verticais ou condomínios comerciais ou 
residenciais e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/07/2020 
 
19. PROJETO DE LEI 834/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 

EMENTA: Altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro 
de 2002, que consolida as normas estaduais 
relativas às pessoas com deficiência e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
20. PROJETO DE LEI 868/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a alienação onerosa de 
armas de fogo aos agentes públicos ativos e 
inativos, na forma que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
21. PROJETO DE LEI 914/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI 
10.976 DE 14 DE JANEIRO DE 2019, QUE 
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR 
REFERENTE À DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
22. PROJETO DE LEI 1012/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
23. PROJETO DE LEI 1016/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: “ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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À LEI 8.777 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 
DISCIPLINA ATIVIDADES QUE OFERTAM ACESSO 
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE 
FORMA ONEROSA E/OU GRATUITA NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
24. PROJETO DE LEI 1017/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Disciplina a obrigatoriedade do 
gerenciamento adequado de resíduos sólidos 
gerados em eventos públicos, privados ou 
público-privados no Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
25. PROJETO DE LEI 1025/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Ficam os aplicativos disponibilizados 
nas plataformas digitais proibidos de efetuar a 
cobrança imediata sem o consentimento do 
consumidor após o tempo de teste gratuito, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
26. PROJETO DE LEI 1031/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
grandes centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de remoção 
médica, nos temos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
27. PROJETO DE LEI 1033/19 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de exames oftalmológicos em alunos 
da rede pública estadual em situação de 
vulnerabilidade social comprovada. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
28. PROJETO DE LEI 715/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe a exigência de contas de 
prestação de serviços e outros para a 
comprovação de endereço residencial. Proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
29. PROJETO DE LEI 719/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Cafeicultura no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
30. PROJETO DE LEI 867/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado DaryPagung 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da disponibilização de lentes de 
aumento (lupas) para facilitar a visualização de 
preços e rótulos dos produtos pelos mercados, 
supermercados e hipermercados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
31. PROJETO DE LEI 731/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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EMENTA: Acrescenta o art. 1º-A e incisos a Lei 
nº 10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição 
de cobrança da taxa de visita técnica ao 
consumidor para elaboração de orçamento no 
âmbito do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
32. PROJETO DE LEI 897/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Proíbe o aumento nos preços dos 
produtos para a realização de filetagem, 
trituração e limpeza de carne e outros, em 
açougues e estabelecimentos congêneres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
33. PROJETO DE LEI 379/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
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: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
34. PROJETO DE LEI 527/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
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: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
35. PROJETO DE LEI 578/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de frete pelos estabelecimentos comerciais 

quando o consumidor adquirir produtos pelas 
plataformas digitais e opte por buscar 
pessoalmente no estabelecimento e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2020 
 
36. PROJETO DE LEI 720/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2020 
 
37. PROJETO DE LEI 864/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Proíbe as concessionárias 
prestadoras de serviços de fornecimento de 
água e coleta de esgoto a cobrança de tarifa 
mínima de consumo ou a adoção de práticas 
similares, e adota outras providências”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
38. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

07/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Inclui o inciso XIV no art. 164 da 
Constituição Estadual estabelecendo que os 
pacientes serão informados, por esrito, sobre os 
valores dos tratamentos, exames e cirurgias, 
dentre outros procedimentos, que receberem 
gratuitamente do Sistema Único de Saúde. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
39. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 03/20 - 

Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Modifica o Art. 6º e seus parágrafos, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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da Lei Complementar Estadual n.º 928/2019, 
criando a gratificação por dedicação exclusiva 
dos professores, equivalente ao valor de dez 
horas do subsídio de referência da rede de 
ensino público do Estado do Espírito Santo, que 
atuarem em escolas de tempo integral 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
40. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 15/20 - 

Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: ALTERA A FINALIDADE DO FUNDO 
SOBERANO CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 917/2019 PARA FUNDO DE COMBATE AOS 
EFEITOS DO CORONAVÍRUS NO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
41. PROJETO DE LEI 72/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 
em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
42. PROJETO DE LEI 76/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui o certificado de produção 
industrial agroalimentar do Espírito Santo, 
denominado “Selo agroalimentar ES”, a ser 
dado aos produtos agrícolas que sejam 
produzidos no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
43. PROJETO DE LEI 06/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes informativos nos hospitais 
no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade 
da adoção. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
44. PROJETO DE LEI 14/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Proíbe a circulação de ônibus do 
sistema de transporte coletivo estadual que 
estejam em desacordo com a NBR 15:570:2011, 
editada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
45. PROJETO DE LEI 150/20 - Análise Técnica  
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
10.974, de 14 janeiro de 2019, declarando o 
Município de Guarapari a Capital do Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
46. PROJETO DE LEI 217/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Autoriza os bancos do Estado do 
Espírito Santo a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da pandemia do COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
47. PROJETO DE LEI 226/20 - Despacho 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para renovação 
do licenciamento ambiental expedido pelo ógão 
competente, poderá ser ampliado em até 120 
(cento e vinte) dias, no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
48. PROJETO DE LEI 228/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a distribuição gratuita, 
por parte do Estado do Espírito Santo, de álcool 
gel antisséptico para idosos e portadores de 
outras enfermidades, enquanto durar o estado 
de Calamidade Pública em decorrência da 
pandemia causada pelo agente Coronavírus - 
Covid-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
49. PROJETO DE LEI 238/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a criar uma linha de crédito junto 
ao BANDES para empréstimos a músicos, 
bandas e produtores musicais durante o Estado 
de Calamidade provocado pelo COVID-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
50. PROJETO DE LEI 277/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do traslado 
Interestadual e Internacional de cadáveres ou 
restos mortais humanos e a instituição do 
Programa de Auxílio Funerário Interestadual e 
Internacional - PAFII. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 

PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
51. PROJETO DE LEI 95/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Proíbe as empresas aéreas de realizar 
a cobrança ao consumidor das bagagens de 
mão, regulamentadas pela Resolução nº 400 da 
ANAC. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
52. PROJETO DE LEI 102/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece reserva de vagas de 
estágio para alunos oriundos da rede pública 
estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
53. PROJETO DE LEI 157/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade de 
fornecimento de água potável em lanchonetes, 
bares e restaurantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
54. PROJETO DE LEI 187/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE O USO DA 
TELEMEDICINA DURANTE CRISES CAUSADAS 
POR PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS A FINS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
55. PROJETO DE LEI 278/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Autoriza o Estado a conceder o 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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manejo sustentável de serviços ou o uso de 
áreas públicas inseridas na Área de Preservação 
Ambiental Estadual Mestre Álvaro e dá 
providências correlatas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
56. PROJETO DE LEI 39/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados pelas 
prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
57. PROJETO DE LEI 250/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão de máscaras, 
álcool em gel, sabonete e água sanitária como 
item da cesta básica e sua distribuição durante o 
Estado de Calamidade provocado pelo COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
58. PROJETO DE LEI 254/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras, álcool gel e 
aferição de temperatura em estabelecimentos 
privados determinados por atividades 
essenciais, como medida de enfrentamento ao 
novo coronavírus, no âmbito do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
59. PROJETO DE LEI 306/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 

RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a conceder abono salarial aos 
profissionais de saúde do sistema público 
estadual pela atuação durante o Estado de 
Calamidade provocado pelo COVID-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
60. PROJETO DE LEI 309/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Estabelece penalidades 
administrativas aos agentes públicos e demais 
pessoas que cometerem atos de corrupção e 
improbidade envolvendo recursos e bens 
destinados ao enfrentamento de pandemias 
e/ou calamidade pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
61. PROJETO DE LEI 218/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Determina o pagamento 
proporcional do valor do aluguel para templos 
religiosos durante o período pandêmico no 
Estado do Espírito Santo e da outras 
providências.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
62. PROJETO DE LEI 249/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe que planos e operadoras de 
saúde no Estado do Espírito Santo recusem 
prestação de serviços a pessoas contaminadas 
pelo covid-19 em razão de prazo de carência de 
contratos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
63. PROJETO DE LEI 283/20 - Análise Técnica 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a instalação, nas vias urbanas e 
rodovias estaduais do Espírito Santo, de 
instrumentos eletrônicos luminosos de medição 
de velocidade e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
64. PROJETO DE LEI 284/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a entrada utilizando capacete 
ou similares e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
65. PROJETO DE LEI 337/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO 
DE TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM PROFESSORES 
E FUNCIONÁRIOS DE TODAS AS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO 
ANTES DO REINÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
66. PROJETO DE LEI 339/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 6.999, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA, consolidando e atualizando as normas do 
tributo, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
67. PROJETO DE LEI 342/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: FICA O PODER EXECUTIVO 

AUTORIZADO A CRIAR UM PLANO DE 
DESINFECÇÃO E CONTROLE (PDC) CONTRA O 
COVID-19, NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
PÚBLICO OU PRIVADO, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
68. PROJETO DE LEI 346/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre normas, requisitos e 
critérios sobre doação de sangue. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
69. PROJETO DE LEI 351/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio de tabaco no Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
70. PROJETO DE LEI 366/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 
02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos Laudos do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
71. PROJETO DE LEI 09/20 - Despacho 

Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a adoção das técnicas de 
justiça restaurativa na resolução dos conflitos 
ocorridos no ambiente escolar da rede estadual 
de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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72. PROJETO DE LEI 105/20 - Despacho 
Denegatório 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO PODER EXECUTIVO FORNECER PULSEIRA 
COM CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO E 
SEGURANÇA DE IDOSOS, DOENTES CRÔNICOS, 
AUTISTAS, E/OU EM QUALQUER PESSOA EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
73. PROJETO DE LEI 84/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI que altera o § 1º do 
Art. 4º da Lei Estadual nº 10.976 de 14 de 
Janeiro de 2019. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
74. PROJETO DE LEI 45/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõem sobre a regulamentação de 
elaboração e entrega de Termo de Ocorrência 
de Irregularidade e laudo técnicos de visitas de 
consumidores inadimplentes nas tarifas de 
serviços públicos e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
75. PROJETO DE LEI 47/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção de cobrança 
de taxa de inscrição em eventos e competições 
esportivas amadoras e ou profissional às 
pessoas idosas no âmbito do estado do Espírito 
Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

76. PROJETO DE LEI 90/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação das 
empresas de adquirência implantarem 
máquinas de cartão de crédito e débito, 
adaptadas para pessoas com deficiência visual, 
no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
77. PROJETO DE LEI 96/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos a 
condicionar a religação de unidade 
consumidora, no mesmo endereço, ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
78. PROJETO DE LEI 107/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: FICA VEDADA AS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE POR APLICATIVOS 
INTERMUNICIPAIS DISPOR DE MOTORISTAS QUE 
TENHA SIDO CONDENADO POR HOMICÍDIO, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
79. PROJETO DE LEI 180/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e Combate à Disseminação de 
Pandemias no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
80. PROJETO DE LEI 355/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Prevê a prorrogação temporária das 
licenças e alvarás emitidos por órgãos ou 
entidades públicas estaduais, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
81. PROJETO DE LEI 412/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Promove a manutenção da ordem 
disciplinar escolar, proteção a profissionais do 
magistério e normatiza a proteção e 
ressarcimento do equipamento PÚblico no 
âmbito da educação 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
82. PROJETO DE LEI 414/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO 
DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) COM 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PANDEMIA 
DO CORONAVÍRUS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
83. PROJETO DE LEI 429/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CAMPANHA DE 
COMBATE AOS GOLPES FINANCEIROS 
PRATICADOS CONTRA OS IDOSOS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
84. PROJETO DE LEI 430/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre fornecimento de EPIs 
para trabalhadores de funerárias enquanto 
perdurar o plano de contingência do novo 

coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
PARECER DA PROCURADORIA: 
Inconstitucionalidade 
 
PARECER DO RELATOR: Constitucionalidade, 
Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica 
Legislativa 
 
85. PROJETO DE LEI 34/20 - Análise Técnica - 

Terminativo 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei que Acrescenta item ao 
Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando OSMAR PEICHINHO o 
trecho da Rodovia ES – 358 entre os Municípios 
de Vila Valério à Linhares, no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 
86. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/17 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 
da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
dispondo sobre a convocação de Secretário de 
Estado em caso de acúmulo de pedidos de 
informação não atendidos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
87. 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. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
88. PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri  
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 
 
89. PROJETO DE RESOLUÇÃO 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri  
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 
 
90. PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado DaryPagung 
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 
 
91. PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera a Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
92. PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
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 
 
93. PROJETO DE RESOLUÇÃO 53/19 - Análise 

Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta o inciso VII ao art. 2º da 
Resolução nº 5.894, de 11 de dezembro de 
2018, que criou, no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, o 
“Espaço Assembleia Cidadã”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 As que ocorrerem  

Obs: Pauta gerada em 26/02/2021, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS (*) 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
DATA: 03/03/2021   
DIA DA SEMANA: Quarta-feira   
HORÁRIO: 13 horas  
LOCAL: Hibrida – Plenário Dirceu Cardoso e 
Plataforma Webex Meet 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Pauta da 2ª Reunião Extraordinária 
da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª 

Legislatura 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 Definir dia, hora e local para realização 
das reuniões ordinárias da Comissão. 
 
2.2 – COLOCO EM DELIBERAÇÃO REALIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 
 

 Criança e Adolescente “Prevenção = 
Proteção” – 10.03.2021; 

 Política sobre Drogas – 24.03.2021 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
CONVIDADO(S): 
 

 Prefeito Municipal de Vitória - Exmº. 
Lorenzo Silva de Pazolini; 
 Prefeito Municipal de Vila Velha - Exmº. 
Arnaldo Borgo Filho 
 Prefeito Municipal de Serra - Exmº. Dr. 
Sérgio Vidigal; 
 Prefeito Municipal de Cariacica - Exmº. 
Euclério Sampaio 
 Prefeito Municipal de Viana - Exmº. Dr. 
Wanderson Borghardt Bueno; 

 Presidente da Câmara Municipal de 
Vitória - Exmº. Sr. Davi Esmael; 
 Presidente da Comissão em Defesa da 
Criança e do Adolescente da Câmara Municipal 
de Vitória - Exmº. Sr. Gilvan Aguiar da Costa 
 Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Velha - Exmº. Sr. Bruno Lorenzutti 
 Presidente da Câmara Municipal de Serra 
- Exmº. Sr. Rodrigo Caldeira 
 Presidente da Comissão Permanente de 
Direitos Humanos, do Negro, da Mulher, do 
Idoso, da Criança e do Adolescente e das 
Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal 
de Serra - Exmº. Sr. Pablo Muribeca 
 Presidente da Comissão de Educação, 
Juventude, Turismo, Cultura e Esporte da 
Câmara Municipal de Serra – Vereador Jose 
Artur Oliveira Costa; 
 Presidente da Câmara Municipal de 
Cariacica - Exmº. Sr. Karlo Aurélio Vieira do 
Couto 
 Presidente da Câmara Municipal de 
Viana - Exmº. Sr. Joilson Broedel 
 Presidente do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo - Exmº. Desembargador Ronaldo 
Gonçalves de Sousa 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 
Exmº. Desembargador Jorge Henrique Valle 
dos Santos 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 
Supervisor das Varas Criminais e de Execuções 
Penais - Exmº. Desembargador Dr. Fernando 
Zardini Antônio 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 
Coordenadora das Varas de Infância e 
Juventude - Exmª. Juíza Dra. Patrícia Pereira 
Neves 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 
Coordenadora das Varas Criminais e de 
Execuções Penais - Exmª. Juíza Dra. Gisele 
Souza de Oliveira 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 1ª 
Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha - 
Exmª. Juíza Dra. Patrícia Pereira Neves 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 1ª 
Vara da Infância e da Juventude de Cariacica - 
Exmª. Juíza Dra. Morgana Dario Emerick 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, segunda-feira, 01 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 15 

 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 2ª 
Vara da Infância e da Juventude de Cariacica - 
Exmº. Juiz Dr. Lizando Ambos Correa da Silva 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 
Juizado da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância 
e da Juventude e Acidentes de Trabalho de 
Viana - Exmº. Juiz Dr. Augusto Passamani 
Bufulin 
 Tribunal de Justiça do Espírito Santo - 1ª 
Vara Criminal de Viana - Exmº. Juiz Dr. Carlos 
Henrique Rios do Amaral 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Vitória - Promotora Chefe da Justiça da 
Infância e da Juventude - Exmª. Dra. Sabrina 
Coelho Machado Fajardo 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) – Promotora do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude - CIJ – 
Vitória - Exmª.  Dra. Valéria Barros Duarte de 
Morais 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) – Promotor da 1ª Vara da Infância e da 
Juventude de Vitória - Exmº. Dr. Devair Pereira 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) – Promotor da 2ª Vara da Infância e da 
Juventude de Vitória - Exmº. Dr. Emanuel 
Nascimento Gonzalez Santos 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) – Promotora da 3ª Vara da Infância e da 
Juventude de Vitória - Exmª. Dra. Renata 
Lordello Colnago 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Promotor do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude - CIJ - Vila 
Velha - Exmº. Dr. Clovis José Barbosa Figueira    
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Vitória - Promotora Chefe de Justiça 
Criminal de Vitória - Exmª. Dra. Patrícia Calmon 
Rangel 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Vitória - 1º Promotor da Vara de Justiça 
Criminal de Vitória - Exmº. Dr. Leonardo 
Augusto de A. Cezar dos Santos 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Vitória - Promotora da 1ª Vara de 
Justiça Criminal de Vitória - Exmª. Dra. Letícia 
Lemgruber Francischetto 

 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Promotora Chefe Criminal de Vila Velha 
- Exmª. Dra. Moema Ferreira Giuberti 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Promotora do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude - CIJ – Serra 
- Exmª. Dra. Daniela Moysés Gueiros  
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Promotora da 1ª Vara Criminal de Serra 
- Exmª. Dra. Clarissa Lira Martins  
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - Centro de Apoio Operacional da 
Infância e Juventude - CIJ – Viana - Exmº. Dr. 
Marcello Ribeiro dos Santos 
 Ministério Público do Espírito Santo 
(MPES) - 1º Promotor Criminal de Viana - Exmº. 
Dr. Rodrigo Monteiro da Silva 
 Defensoria Pública Geral do Estado do 
Espírito Santo – Defensor Geral - Exmº. Dr. 
Gilmar Alves Batista 
 Comando Geral da Polícia Militar - Exmº. 
Coronel Douglas Caus; 
 Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado – (GAECO) – Comandante 
da Operação - Tenente Cel. Celso Luiz Ferrari  
 Proerd - Programa Educacional de 
Resistência às Drogas – Major Valc Angelo 
Rufino; 
 Delegado Geral da Polícia Civil ES - Dr. 
José Darcy Santos Arruda; 
 Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa – DHPP dos Municípios de Vitória e de 
Vila Velha - Delegado Dr. Romualdo 
Gianordolli; 
 Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa – DHPP do Município de Serra - 
Delegado Dr. Rodrigo Sandimori 
 Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa – DHPP do Município de Cariacica - 
Delegado Dr. Eduardo Khadour 
 Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa - DHPP de Viana – Delegado Dr. 
Demetrius Bezerra Vilar 
 Delegacia de Pessoas Desaparecidas da 
Polícia Civil (DPD) - Delegado Dr. Wanderson 
Prezotti; 
 DENARC - 1ª e 2ª Delegacias 
Especializadas de Narcóticos de Vitória, Vila 
Velha, Cariacica e Viana funcionam em conjunto 
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no município da Serra - Delegado Dr. Tarcísio 
Otoni Perusia 
 Delegacia Especializada do Adolescente 
em Conflito com a Lei – DEACLE – Delegado Dr. 
Wellington Lugão; 
 Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente – DPCA – Delegado Dr. Diego 
Aleluia Barcelos; 
 Arcebispo da Igreja Católica de Vitória - 
Dom Dario Santos; 
 Convenções Igrejas Batistas - 
Organização representativa e de apoio às Igrejas 
Batistas do Estado do Espírito Santo - Pastor 
Diego Bravim 
 Agencia Adventista de Des. E Rec. Assist.-
ADRA - Pastor Clairton de Oliveira 
 Secretária de Estado de Direitos 
Humanos do Espírito Santo (SEDH-ES) e 
Presidente da Comissão Estadual de Políticas 
sobre Drogas - COESAD - da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos do Espírito Santo (SEDH-
ES) - Exmª. Srª. Nara Borgo Cypriano Machado; 
 Subsecretário de Políticas Sobre Drogas 
(SEDH-ES) - Exmº. Sr. Carlos Augusto Lopes  
 Gerência de Políticas Públicas para a 
Juventude (GEPJ) da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos do Espírito Santo (SEDH-ES) - 
Sra. Fabrícia Goetsch Barbosa 
 Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CRIAD – 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos do 
Espírito Santo – SEDH-ES – Srª. Alessandra 
Zardo Azevedo Venturim; 
 Secretária de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social - SETADES - Gestora do 
Fundo para Infância e Adolescência – Exmª. Srª. 
Cyntia Figueira Grillo 
 Instituto de Atendimento Socioeducativo 
do Espírito Santo – IASES – Dr. Fábio Modesto 
de Amorim Filho; 
 Membro Consultor da Comissão Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Exmº. Sr. Davi 
Esmael; 
 Presidente da OAB - Ordem dos 
Advogados do Espírito Santo - Dr. José Carlos 
Risk Filho; 

 Presidente da Comissão da Infância e 
Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil - 
ES - Drª Vanessa Brasil da Silva; 
 Presidente da Comissão Especializada de 
Estudo Sobre Orientação e Prevenção de Drogas 
e Afins da Ordem dos Advogados do Brasil - ES - 
Drª Silvia Mara Lameira Hausen; 
 Presidente da OAB - 8ª Subseção Vila 
Velha - Dr. José Antônio Neffa Junior  
 Presidente da OAB - 17ª Seccional Serra - 
Dr. Ítalo Scaramussa Luz 
 Presidente da OAB - 11ª Seccional 
Cariacica e Viana - Dra. Ciloni Nunes Fernandes 
 Secretário de Governo de Vitória - 
SEGOV / Conselho Municipal Sobre Álcool e 
Outras Drogas - Exmº Sr. Roberto Carneiro; 
 Secretária de Assistência Social de Vitória 
- SEMAS/GAB - Exmª. Sra. Cintya Silva Schulz; 
 Gerente de Atenção à Família - SEMAS - 
Srª Cremilda Viana Postes Astorga; 
 Responsável pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Vitória - SEMAS/CONCAV - Srª Alessandra 
Aparecida Mendes Fagundes; 
 Secretária de Cidadania, Direitos 
Humanos e Trabalho de Vitória - 
SEMCID/GPCDH - Coordenação de Políticas dos 
Direitos da Juventude / Secretária Executiva do 
Conselho Municipal da Juventude de Vitória - 
SEMCID/SE - COMJUV e Coordenadora de Apoio 
ao Jovem Trabalhador - SEMCID/gem/CAJT - 
Exmª. Sra. Neusa de Oliveira. 
 Secretário Municipal de Segurança 
Urbana de Vitória - Exmº. Dr. Ícaro Ruginski 
Borges Nascimento da Silva 
 Secretária de Ação Social de Vila Velha - 
Exmª. Sra. Letícia Goldner Valim 
 Secretário de Defesa Social e Trânsito de 
Vila Velha (SEMDEST) - Exmº.Cel. Geovanio 
Silva Ribeiro 
 Secretária de Ação Social de Serra - 
Exmª. Sra. Lilian Mota Pereira 
 Secretário de Defesa Social da Serra - 
Exmº. Sr. Alessandro Darós 
 Secretária de Assistência Social de 
Cariacica - Exmª. Sra. Danyelle de Souza Lirio 
 Secretário de Defesa Social de Cariacica - 
Exmº. Sr. Cláudio Victor 
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 Secretário Municipal de Defesa Social / 
Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Serviços Urbanos de Viana - Exmº. Sr. Ledir da 
Silva Porto 
 Secretário Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento Social de Viana - Exmº. Sr. 
Glaydiston Silva Mendes  
 Presidente da ACADEPOL - Academia de 
Polícia Civil do Espírito Santo - Delegado Dr. 
Delegado Joel Lyrio Júnior 
 ACBS - Associação de Cabos e Soldados 
da Polícia Militar - Delegado Dr. Carlos Jackson 
Eugênio Silote 
 AEPES - Associação dos Escrivães da 
Polícia Civil do Espírito Santo - Dr. Thomaz 
Edson Rigo Altoé 
 Presidente da ADEPOL - BRASIL - Dr. 
Delegado Rodolpho Laterza 
 Presidente da AGENPOL - Associação dos 
Agentes de Polícia do Estado do Espírito Santo - 
Dr. Paulo Pignaton 
 Presidente da ASPOMIRES - Associação 
dos Militares de Reserva Reformados, da Ativa 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros 
Militar e Pensionistas de Militares do Espírito 
Santo - Cap PM RR Guilherme Thompson de 
Mendonça 
 Presidente da ASSES - Associação dos 
Subtenentes e Sargentos PM e Bombeiro Militar 
do ES - Capitão Neucimar Rodrigues de Amorim 
 Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar da ativa, reserva remunerada e reforma 
do Espírito Santo - Cel. PM RR Marcos Aurélio 
Capita da Silva 
 Presidente do SINASES - Sindicato dos 
Servidores no Atendimento Socioeducativo do 
Estado do Espírito Santo – Sr. Bruno M Dalpiero 
 Presidente do SINDASPES - Sindicato dos 
Inspetores do Sistema Penitenciário do Espírito 
Santo – Sr. Rhuan Karllo Alves Fernandes 
 Presidente do SINDELPO - Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Espírito Santo – Dra. 
Ana Cecília Mangaravite 
 Presidente do SINDIPERITOS - Sindicato 
dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do ES – 
Dr. Antônio Tadeu Nicoletti Pereira 
 Presidente do SINDIPOL - Sindicato dos 
Oficiais de Polícia Civil do Espírito Santo - Exmº. 
Sr. Aloisio Ernesto Duboc Fajardo 

 Presidente do SINPOL - Sindicato dos 
Investigadores de Polícia Civil do ES e ASSINPOL 
(Associação dos Investigadores de Polícia do 
Espírito Santo) - Dr. Antônio Fialho Garcia 
Júnior; 
 Conselhos Tutelares de Vitória - Região 1 
- Sra. Carol Prata; 
 Conselhos Tutelares de Vitória - Região 2 
- Sra. Rosenita Pereira; 
 Conselhos Tutelares de Vitória - Região 3 
- Sra. Raquel Milagres  
 Conselhos Tutelares de Vila Velha - 
Região 2 - Sra. Samanta Mourão Pinto 
 Conselhos Tutelares de Vila Velha - 
Região 3 - Sr. Jonatas Santos Almeida 
 Conselhos Tutelares de Vila Velha - 
Região 4 - Sra. Maria Aparecida Gonçalves 
Gomes 
 Conselhos Tutelares de Vila Velha - 
Região 5 - Sra. Alessandra Santana de Aquino 
Melo 
 Conselhos Tutelares Serra - Região 1 - 
Sra. Zaine Juvêncio  Araújo; 
 Conselhos Tutelares Serra - Região 2 - 
Sra. Andrea Aparecida Moreira Gomes; 
 Conselhos Tutelares Serra - Região 3 - Sr. 
Josiel Ferreira; 
 Conselhos Tutelares Serra - Região 4 - 
Sra. Eva Frasson; 
 Conselhos Tutelares de Cariacica - Região 
1 - Sr. Marcos Paulo Fonseca 
 Conselhos Tutelares de Cariacica - Região 
2 - Sr. Paulo Sérgio Gomes 
 Conselhos Tutelares de Cariacica - Região 
3 - Sra. Elenice Rosa Furtado 
 Conselhos Tutelares de Cariacica - Região 
4 - Sra. Ivanete Silva Simão 
 Conselhos Tutelares de Viana - Sra. Gina 
Carla Silva Ramos Viana 
 Presidente da Associação Amor e Vida - 
Sr. Anselmo Vargas Mota 
 Presidente da Associação Reame - Sr. 
Diogo da Penha e Souza 
 Presidente da Entidade Caridade Ação 
Social Solidaria São João Batista - Sr. Fabio de 
Souza Ribeiro 
 Coordenador Geral da Casa dos Meninos 
de Campinas/Mont.Esperança - Sr.Tiago Bagne 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, , 01 de março de 2021 

 Coordenador Regional - Fundação Fé e 
Alegria do Brasil - Sr. Vilmar Burzlaff 
 Presidente do Projeto Sol-Criança Somos 
o Amanhã - Sra. Adenilza Marcia Tonini 
 Presidente da Entidade Jovens Com Uma 
Missão - Sra. Andrea Ribeiro dos Santos 
 Presidente do Núcleo Social Roger 
Fernandes Rodrigues - Sr. Luan Fernades 
Rodrigues 
 Presidente da Obra  Social Centro Nova 
Geração - Sr. Rodrigo Costa Silva 
 Presidente da Obra Social Cristo Rei - Sr. 
Juarez Vaz de Meira 
 Presidente da Obra Social Gabriel 
Delanne - Sra. Elza da Silva Santos 
 Presidente do Projeto Arca da Aliança – 
Sr. Vandaike Costa Araujo 
 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 
os trabalhos desta Comissão, e convido os 
Senhores Membros para a próxima que será  
Ordinária no dia 17 de março (quarta-feira) do 
corrente, às 13hs, via Plataforma Webex Meet. 
 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreções. 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 335 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, por Ato de seu Presidente com 
base na Resolução nº 5.915 de 19 de fevereiro 
de 2019, no uso de suas atribuições legais: 

 
DESIGNAR servidora SAMARA JECKEL 

FERREIRA DE CASTRO, matrícula nº 207961, 
ocupante do cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO 
SÊNIOR com objetivo de acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato nº 013/2018, 
fornecimento de vale transporte intermunicipal, 
para atender às necessidades de deslocamento 

dos servidores deste Poder, em cumprimento ao 
art. 67 da Lei 8.666/93, e de acordo com a 
indicação da Secretaria de Gestão de Pessoas, 
constante no processo nº 172451, onde não 
acarretará aumento de despesa para a ALES, 
tendo seus efeitos retroativos a 04/01/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 336 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 2131, 
publicado em 07/10/2019, referente ao servidor 
efetivo GILMAR LUIZ DALMAZIO, matrícula nº 
207890, que concedeu a Função Gratificada 
Especial de Gestão de Contratos – FGEGC3, com 
o objetivo de acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato referente ao Convênio 
001/2016, a partir de 02/03/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 337 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve 
 
 DESIGNAR o servidor GILMAR LUIZ 
DALMASIO, matrícula nº 207890, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 
referente ao Convenio nº 004/2021, que trata 
do serviço de cessão dos Policiais da reserva, 
para o desempenho da Função Gratificada 
Especial de Gestão de Contratos – FGEGC3, em 
razão da complexidade apurada, na forma do 
artigo 77-C c/c artigo 76, § 1º, inciso IV, da 
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Resolução nº 2.890/2010, a partir de 
02/03/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 338 

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

EXONERAR, forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, PEDRO HENRIQUE 
VASSOLER SARKIS, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Emilio Mameri, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 339 

 
 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 n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, PEDRO HENRIQUE VASSOLER SARKIS, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Emílio Mameri, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
210551/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 340 
 

 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 n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ROBERTO BERNARDO CALDEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Fabrício 
Gandini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210553/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 318 (*) 
 

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, IARA VILLELA STREY, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Segurança, código SCS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de fevereiro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

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

 

PORTARIA Nº 059 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira, 
matricula 203270, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 90(Noventa)dias, com 
início em 24/01/2021 e final em 23/04/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 060 

 
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,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora Christiane Vervloet, matricula 
209000, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05(Cinco) dias, com início em 
22/02/2021 e final em 26/02/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 061 
 

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,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor Cleber José da Silva, matricula 203134, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 
10(Dez)dias, com início em 19/02/2021 e final 
em 28/02/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 062 

 
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,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Kissila Mell Alves Brandão, matricula 
203898, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 08(Oito) dias, com início em 
23/02/2021 e final em 02/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
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Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 063 

 
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,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Laura Pianissolla Zorzal, matricula 
207862, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 40(Quarenta) dias, com início em 
12/02/2021 e final em 23/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 064 

 
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,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora Leonor Fernandes, matricula 200737, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 
15(Quinze) dias, com início em 19/02/2021 e 
final em 05/03/2021, com base nas informações 
da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 065 

 
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,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Marlene de Jesus Santos , matricula 
209745, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02(Dois) dias, com início em 
22/02/2021 e final em 23/02/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONVÊNIO Nº 004/2021 
 
A Subdireção Geral da Secretaria por meio da 
Supervisão do Setor de Contratos e Convênios 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Convênio, 
conforme descrito abaixo: 
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CONVENENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - PMES  
 

OBJETO: Cessão de 25 (vinte e cinco) Policiais 
Militares da reserva remunerada, sendo 23 
(vinte e três) praças e 02 (dois) oficiais 
objetivando exclusivamente a execução de 
serviços de guarda e de vigilância armada nas 
dependências da ALES, seu entorno, auxiliar 
administrativo militar e guarda na Torre de TV 
no Morro da Fonte Grande. 
 

VIGÊNCIA: O presente CONVÊNIO terá vigência 
por 2 (dois) anos, a contar do primeiro dia 

seguinte ao da publicação de seu extrato em 
imprensa oficial.  
 

VALOR: R$ 2.293.818,24 (dois milhões, duzentos 
e noventa e três mil, oitocentos e dezoito reais e 
vinte e quatro centavos). 
 

PROCESSO: 201070 
 

GESTOR: GILMAR LUIZ DALMÁSIO  
 

MATRÍCULA: 207890 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa em,  

26 de fevereiro de 2021 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 01.03.2021 • 

 

HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os 
azeites de oliva extra virgem produzidos na região têm se 
destacado pelo frescor e pela qualidade 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Jongo da Serrinha 
 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 
 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

02h50 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 
 

04h05 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança 
 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, segunda-feira, 01 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 23 

05h15 Reunião extraordinária virtua Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 
 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem 
nessa alternativa de produção que combina o plantio de 
espécies florestais com cultivos agrícolas 

07h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da 
Silva relata as alternativas que aumentam a fiscalização e 
tornam mais democráticas as relações entre Estado e a 
sociedade civil. O promotor também explica as leis de 
informação e o processo de acompanhamento dos portais 
municipais de transparência 
 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 
60 milhões de brasileiros estão negativados. O número 
representa cerca de 40% da população. Especialistas 
afirmam que uma das principais causas do endividamento 
é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o 
assunto e as dicas dos especialistas para sair do vermelho 
e ter saúde financeira 
 

09h00 Audiência Pública Virtual  Comissão de Cidadania 
 

11h00 Reunião ordinária híbrida (V) Comissão de Segurança 
 

12h15 Audiência Pública (V) Comissão de Educação 

13h30 Reunião ordinária híbrida (V) Comissão de Finanças 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida (V) Acompanhe os 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 
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18h30 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do 
Lagarto, ganhou uma lenda cheia de magia. O escritor 
Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A lenda do 
lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra 
traz aspectos da geografia, economia e cultura local 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, 
que está com um novo projeto, de música popular 
brasileira. Vamos conhecer seu novo trabalho e um pouco 
da sua história na música 
 

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um 
pouco da Culinária Francesa e da rica cultura do povo 
francês, que deixou marcas na culinária de diversos países 
e ainda hoje é referência nas escolas de gastronomia e nos 
restaurantes do mundo todo 
 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 
 

20h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do país 
 

21h00 Interesse Público Acompanhe as ações do Ministério Público Federal 
 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Afetos, relações e encontros 
 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 
 

22h15 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 
 

22h45 Sessão ordinária híbrida  Acompanhe os 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 

 

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE 
FEVEREIRO DE 2021. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
Bruno Lamas, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Luiz Durão, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Marcos 
Madureira, Pr. Marcos Mansur, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite; registraram 
presença virtual os senhores 
deputados Carlos Von, Doutor 
Hudson Leal, Engenheiro José 
Esmeraldo, Janete de Sá, Raquel 
Lessa e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Boa tarde, senhoras e senhores, 
colaboradores, parlamentares, público que nos 
assiste pela TV Assembleia e pelos canais de 
comunicação no mundo virtual.  

Invocando a proteção de Deus, uma vez 
que havendo quorum, declaro aberta a sessão e 
convido o Delegado Danilo Bahiense – ele, que 
vocês sabem, juntamente com o presidente 
Erick Musso, que também é testemunha real, já 
colocou mais de vinte e dois mil bandidos na 
cadeia – para proferir um versículo da Bíblia. 
Sendo assim, solicito a todos que se coloquem 
em posição de respeito.  

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João, 
14:1)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Amém! Pergunto ao deputado 
Erick Musso se V. Ex.ª quer conduzir os 
trabalhos. (Pausa) 
 Muito obrigado, deputado Quintino, que me 
auxilia neste momento.  
 
 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 10) – 
Senhor presidente, só a título de informação, na 
verdade, eu queria pedir baixada de pauta de 
um projeto de minha autoria que fala sobre 
penalidades. É o item 2? (Pausa) 

Porque o Governo do Estado está 
encaminhando duas proposições de emendas 
aditivas para que esse projeto possa abranger 
um pouco mais as penalidades. 

Nós estamos no aguardo do secretário 
Nésio, então, para que a gente possa fazer a 
votação amanhã. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Defiro. 
 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só para eu dizer aqui que fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior, 
mas declaro, deputado Dary Pagung, que essa 
mesma fica aprovada conforme disponibilizado 
no site da Assembleia.  

Ouço V. Ex.ª, agora. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

senhor presidente! 
Eu estou olhando que o Xambinho está a 

caminho, deputado Xambinho, e ele fez o 
Requerimento de Urgência n.º 03/2021, é o 
primeiro requerimento do Expediente sujeito à 
deliberação. Eu, como líder do Governo, pedi ao 
deputado que faça a retirada do requerimento, 
e ele aceitou. Então eu gostaria de pedir a V. 
Ex.ª já para baixar o requerimento do deputado 
Xambinho. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª tem fé pública, então o 
Plenário acredita no pedido de V. Ex.ª, 
transmitindo aqui o desejo do deputado 
Xambinho e, neste caso, eu atendo e retiro de 
pauta o item n.º 15 da pauta. 

Ouço agora o deputado Capitão 
Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Na primeira oportunidade, senhor 
presidente, eu quero solicitar a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio pela morte do senhor Jorge 
Vasconcelos, corretor de imóveis lá do 
município de Serra; e também o diretor do Sine 
de Nova Venécia, que foi morto, hoje, pela 
manhã.  

Por que eu estou fazendo essa 
referência? Porque nós estamos passando por 
um momento muito difícil, senhor presidente, e 
se nós não mexermos com os parlamentares, 
para que nós possamos ter a nossa voz ecoada 
na Secretaria de Segurança, a gente vai ter um 
estado muito complicado. No ano passado 
foram mais de mil homicídios. Então, quero 
deixar registrados esses dois pedidos de um 
minuto de silêncio. 

Obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Então, neste momento, a Mesa 
abre aqui, já tendo sido feito o pedido de um 
minuto de silêncio pelo deputado Capitão 
Assumção, a Mesa pergunta aos parlamentares 
que queiram fazer essa manifestação. E eu 
começo com o deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, eu quero ratificar, endossar esse 
pedido feito pelo deputado Capitão Assumção, 
de um minuto de silêncio, para homenagens 
póstumas a Dionízio Gonzaga. Dionízio Gonzaga 
era servidor do Estado na direção do Sine em 
Nova Venécia, meu amigo particular. Muito 
lamentável a perda de uma vida de quem 
realmente trabalhava e trabalhava muito, um 
servidor do Estado de qualidade. Fica aí a nossa 
saudade e os nossos votos de pesar, que 

precisam ser enviados para toda família dele. 
Minha lamentação. 

Um abraço, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Freitas. Será registrado. 

Deputada e ministra Iriny Lopes, mais 
uma vez, cumprimentando V. Ex.ª pelo seu 
aniversário. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 

obrigada, muito obrigada, presidente! Boa tarde 
a todos os colegas, a todos e todas que estão 
conosco. 

Eu quero pedir um minuto de silêncio 
para o Marcos Vinícius Moisés, que era um 
querido amigo, funcionário do Cartório Fafá há 
muitos anos e uma pessoa que trabalhava muito 
nos trabalhos comunitários do Centro Histórico 
de Vitória. Então, com muito pesar e desejando 
à Rosane, aos filhos do Marcos Vinícius, carinho, 
afeto, força e muita coragem nessa hora, que 
essa hora é muito difícil. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputada Iriny! 
Com a palavra o deputado Emílio 

Mameri.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu quero pedir neste 
momento um minuto de silêncio ao senhor 
Sebastião Duarte Tolentino, funcionário da Casa, 
que faleceu, e deixar meus sentimentos para 
toda família. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Emílio. 

Pergunto se tem mais algum 
parlamentar que queira fazer o registro de um 
minuto de silêncio. (Pausa)  

Não tendo, solicito então a todos que se 
coloquem em posição de respeito, para que nós 
possamos atender às solicitações de um minuto 
de silêncio pelos deputados Capitão Assumção, 
Freitas, Iriny Lopes e Emílio Mameri. 
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(A Casa presta a homenagem) 
 
Muito obrigado a todos!  
Quero agradecer também ao deputado 

Torino Marques, que, gentilmente, abriu o 
botão do seu paletó. Eu estava com medo que 
ele explodisse e viesse a alcançar a Mesa 
Diretora. A pressão era muito grande.  

Primeira parte do Expediente para 
simples despacho.  

Neste momento eu convido ele, meu 2.º 
secretário, nomeando ele ad hoc como 1.º 
secretário para que faça a leitura do Expediente. 
Por favor, Coronel Alexandre Quintino.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Primeira parte. 

Expediente para simples despacho. 
 
1. Ofício n.º 021/2021, da deputada 

Janete de Sá, líder do PMN, requerendo a 
retirada da SIGLA do Bloco Partidário desta 
Casa de Leis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104881&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/104881-
202102221734290557-assinado.pdf#P104881 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 2. Ofício n.º 022/2021, do deputado Adilson 
Espíndula, comunicar a V. Ex.ª o meu 
desligamento da Comissão de Turismo e 
Desporto e ainda, da Comissão de Cultura e 
Comunicação Social. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104883&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/104883-
202102221835489391-assinado.pdf#P104883 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
3. Projeto de Lei n.º 049/2021, do 

deputado Bruno Lamas, que institui as 
Semanas de Conscientização sobre o 
Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo 
Desafiador (TOD) e Dislexia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104824&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104824-
202102191731016066-assinado.pdf#P104824 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – À Comissão de Justiça na forma 
do art. 276 do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
4. Projeto de Lei n.º 050/2021, da 

deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigação de construtoras e incorporadoras 
solicitarem a vistoria final das obras ao Órgão 
Oficial do Governo do Estado e ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA/ES, antes da entrega das chaves. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104826&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104826-
202102191805058143-assinado.pdf#P104826 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Infraestrutura e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 
5. Projeto de Lei n.º 051/2021, do 

deputado Doutor Hércules, que fica assegurado 
a todas as crianças nascidas na rede hospitalar 
e demais estabelecimentos de atenção à saúde 
de gestantes da rede pública do Estado o 
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direito ao teste de triagem neonatal (teste do 
pezinho ampliado). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104829&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104829-
202102192034220063-assinado.pdf#P104829 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
593/2020.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
6. Projeto de Lei n.º 052/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de a administração pública 
estadual divulgar em seu site institucional a 
localização de todos os radares de fiscalização, 
e os respectivos limites de velocidade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104857&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104857-
202102221439076415-assinado.pdf#P104857 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Infraestrutura e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
7. Projeto de Lei n.º 053/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que estabelece 
horário para telefonemas de cobrança de 
débitos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104859&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104859-
202102221440096261-assinado.pdf#P104859 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
8. Projeto de Lei n.º 054/2021, do 

deputado Luiz Durão, que estabelece critérios 
no Estado para a cobrança de dívidas dos 
consumidores, na forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104860&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104860-
202102221442595327-assinado.pdf#P104860 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
9. Projeto de Lei n.º 055/2021, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a destinação de bens, direitos e 
valores oriundos de ilícitos penais relacionados 
à Lei Federal n.º 9.613, de 3 de março de 1998, 
para os órgãos de segurança pública do Estado 
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=104882&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104882-
202102221802009501-assinado.pdf#P104882 
  

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

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
10. Projeto de Resolução n.º 002/2021, 

da Mesa Diretora, que altera o § 4.º do art. 59 
da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, 
que dispõe sobre criação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104848&arquivo=Arqui
vo/Documents/PR/104848-
202102221324549753-assinado.pdf#P104848 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e à 
Mesa Diretora.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

11. Requerimento de Informação n.º 
013/2021, do deputado Sergio Majeski ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando esclarecimentos 
sobre a possível transferência do Batalhão de 
Trânsito do Centro de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104877&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/104877-
202102221641335174-assinado.pdf#P104877 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Oficie-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Requerimento de Informação n.º 
014/2021, do deputado Bruno Lamas ao 
Secretário de Estado de Saúde, os seguintes 
pedidos de informações, acerca dos leitos 
comprados pelo Estado junto aos Hospitais 
privados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104886&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/104886-
202102221927088365-assinado.pdf#P104886 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Oficie-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
13. Requerimento n.º 001/2021, do 

deputado Carlos Von, líder do AVANTE, 
requerendo a retirada da SIGLA do Bloco 
Partidário desta Casa de Leis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104875&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/104875-
202102221630010627-assinado.pdf#P104875 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
14. Requerimento n.º 002/2021, do 

deputado Marcelo Santos, líder do PODEMOS, 
requerendo a retirada da SIGLA do Bloco 
Partidário desta Casa de Leis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104879&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/104879-
202102221706202708-assinado.pdf#P104879 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria.  

Segunda parte do Expediente sujeito à 
deliberação. 

Com a palavra ele, Alexandre Xambinho.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Presidente deputado Marcelo Santos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não!  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Solicito dar baixa no Requerimento de Urgência 
do Projeto n.º 003/2021, de minha autoria.  

  
(15. Requerimento de Urgência n.º 

003/2021) 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª teve um secretário ad hoc 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104848&arquivo=Arquivo/Documents/PR/104848-202102221324549753-assinado.pdf#P104848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104848&arquivo=Arquivo/Documents/PR/104848-202102221324549753-assinado.pdf#P104848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104848&arquivo=Arquivo/Documents/PR/104848-202102221324549753-assinado.pdf#P104848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104848&arquivo=Arquivo/Documents/PR/104848-202102221324549753-assinado.pdf#P104848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104877&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104877-202102221641335174-assinado.pdf#P104877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104877&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104877-202102221641335174-assinado.pdf#P104877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104877&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104877-202102221641335174-assinado.pdf#P104877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104877&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104877-202102221641335174-assinado.pdf#P104877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104886&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104886-202102221927088365-assinado.pdf#P104886
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104886&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104886-202102221927088365-assinado.pdf#P104886
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104886&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104886-202102221927088365-assinado.pdf#P104886
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104886&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/104886-202102221927088365-assinado.pdf#P104886
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104875&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104875-202102221630010627-assinado.pdf#P104875
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104875&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104875-202102221630010627-assinado.pdf#P104875
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104875&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104875-202102221630010627-assinado.pdf#P104875
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104875&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104875-202102221630010627-assinado.pdf#P104875
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104879&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104879-202102221706202708-assinado.pdf#P104879
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104879&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104879-202102221706202708-assinado.pdf#P104879
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104879&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104879-202102221706202708-assinado.pdf#P104879
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104879&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/104879-202102221706202708-assinado.pdf#P104879


30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, , 01 de março de 2021 

nomeado, chamado Dary Pagung, líder do 
Governo, que solicitou por V. Ex.ª, mas eu defiro 
duplamente.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Do item 16 ao item 31, tratam-
se todas as matérias de indicação das senhoras 
e dos senhores deputados. Sendo assim, 
colocarei em votação conjunta. 

 
16. Indicação n.º 308/2021, do 

deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para Instalação de Redutores de 
Velocidade, Lombadas, na Rodovia ES-446, Km 
15 (Entrada para o Alto Lage), no município de 
Baixo Guandu, 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=104835&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104835-
202102221030123894-assinado.pdf#P104835 
  

17. Indicação n.º 309/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para obra de contenção e recuperação 
de trecho da Rodovia Cel. Leôncio Vieira, 
próximo à ponte do centro, ES-185, no 
município de Iúna, 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=104834&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104834-
202102221028475923-assinado.pdf#P104834 
  

18. Indicação n.º 310/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para Construção de uma Quadra Poliesportiva 
na localidade de Guarabu, no interior de Nova 
Venécia/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=104837&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/104837-
202102221245327357-assinado.pdf#P104837 
. 

19. Indicação n.º 311/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para construção de um conjunto 
habitacional no distrito de Pacotuba, com 
moradias populares a serem doadas às famílias 
ribeirinhas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104853&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104853-
202102221433260939-assinado.pdf#P104853 
  

20. Indicação n.º 312/2021, do 
Deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para execução de serviço de 
desassoreamento e limpeza do Rio Castelo, no 
trecho que corta toda a zona urbana do 
município de 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=104854&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104854-
202102221435195317-assinado.pdf#P104854 
  

21. Indicação n.º 313/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para execução de serviço de 
desassoreamento e limpeza do Rio Itapemirim, 
a partir do trecho que vai da antiga fábrica de 
cimento/Ouro Branco, localidade de Safra, 
passando pelos Bairros Coronel Borges, 
Baiminas, União. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104855&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104855-
202102221436511101-assinado.pdf#P104855 
  

22. Indicação n.º 314/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para priorizar no plano de vacinação 
contra Covid-19 aos usuários da APAES e 
coirmãs do Estado. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380034003700370030003A00540052004100, Documento assinado 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104861&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104861-
202102221459317693-assinado.pdf#P104861 
  

23. Indicação n.º 315/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para alteração legislativa da Lei Complementar 
n.º 401, de 12 de julho de 2007, que define o 
caráter do Conselho Estadual de Educação 
(CEE) e suas competências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104865&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104865-
202102221519595064-assinado.pdf#P104865 
  

24. Indicação n.º 316/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para locação de espaço para o 
funcionamento do CEEFMTI Pedro Alcântara 
Galveas, em Dores do Rio Preto, enquanto 
durarem as obras de reforma e ampliação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104864&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104864-
202102221531437268-assinado.pdf#P104864 
  

25. Indicação n.º 317/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para execução de obra de melhoria 
do sistema de drenagem do bairro Nova 
Brasília, em convênio com a prefeitura de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104874&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104874-
202102221627510468-assinado.pdf#P104874 
  

26. Indicação n.º 318/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para execução de manutenção e 

reparo da pavimentação asfáltica das ruas do 
Polo Industrial de São Joaquim, em convênio 
com a prefeitura municipal Cachoeiro de 
Itapemirim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104874&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104874-
202102221627510468-assinado.pdf#P104874 
  

27. Indicação n.º 319/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para obras de manutenção e reparos 
na Rodovia ES 358, acesso ao distrito de Pontal 
do Ipiranga, município de Linhares/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=104880&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104880-
202102221706394582-assinado.pdf#P104880 
  

28. Indicação n.º 320/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para construção de ciclovia entre o 
Supermercado Canguru, no bairro Novo 
Horizonte e a Praia de Carapebus, ambos 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=104884&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104884-
202102221919403825-assinado.pdf#P104884 
  

29. Indicação n.º 321/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para disponibilização, em caráter de 
urgência, de vacinas contra a Covid - 19 para o 
município de Rio Bananal/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=104800&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104800-
202102191402404224-assinado.pdf#P104800 
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30. Indicação n.º 322/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a aquisição de um tanque de 
expansão com capacidade para 1.000 (mil) 
litros de leite, para a Associação Nova Aliança 
de Assentados e Produtores Rurais da 
Agricultura Familiar de Muritiba e Adjacências 
(ANAPRAM). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104737&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104737-
202102171714345138-assinado.pdf#P104737 
  

31. Indicação n.º 323/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a instituição do trabalho em 
modalidade home-office no âmbito do 
Governo do Estado, para 50% do efetivo, como 
medida para conter a contaminação do novo 
coronavírus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104734&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104734-
202102171606047077-assinado.pdf#P104734 
  

Em votação as indicações. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 

ordem!  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Para justificação de voto, 
deputado Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, pela ordem!  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Também peço a palavra. Deputado Ferraço para 
justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Primeiro, deputado Marcos 
Garcia, logo depois, deputado Ferraço.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, pela ordem! Fiz uma indicação aqui, 
a Indicação n.º 319/2021, da manutenção da 
Rodovia ES-358, que liga Linhares a Pontal do 
Ipiranga. Gostaria de encaminhar isso aqui, em 
caráter de urgência, ao DER, que, em 
decorrência das fortes chuvas e sendo uma 
região de muito brejo, o acostamento dessa 
rodovia se encontra totalmente danificado e 
causando riscos.  

Então, eu gostaria de sensibilizar aqui o 
Luiz Carlos Maretto para que possa atender isso 
aqui em caráter de urgência. Isso aqui foi um 
pedido do vereador Juninho Buguiu lá do Pontal 
do Ipiranga.  

Obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Vamos sensibilizar o coração 
do diretor do DER, Luiz Cesar Maretto, para que 
ele possa atender à indicação de V. Ex.ª  

Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Nas indicações que os ilustres deputados 
acabam de aprovar – naturalmente, é uma 
solidariedade conjuntural –, nós tivemos o 
primeiro, com relação à construção de um 
centro habitacional para Pacotuba. Qualquer 
chuva coloca cerca de setenta a cem famílias 
perdendo os seus imóveis, perdendo tudo o que 
têm. É um bairro de gente pobre, trabalhadora 
rural. Então, é uma indicação para que o 
Governo faça um conjunto habitacional para 
tirar esse pessoal dessas enchentes que são 
permanentes. 
 O segundo requerimento e com relação ao Rio 
Castelo. Castelo é outro problema seríssimo. 
Qualquer enchente a partir do centro da cidade, 
a cinco quilômetros a jusante, é um verdadeiro 
inferno, um verdadeiro terror, com a água 
passando no centro da cidade, produzindo 
prejuízos incalculáveis para os comerciantes, 
para os residentes, para aquele povo ilustre de 
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Castelo. É preciso encontrar uma solução para 
evitar que qualquer enchente traga esses 
prejuízos a Castelo. 
 O terceiro requerimento é com relação ao Rio 
Itapemirim. Nós estamos pedindo também um 
projeto do Governo para o desassoreamento do 
Rio Itapemirim a partir da antiga ponte da 
fábrica de cimento, Coronel Borges, Arariguaba, 
na (Inaudível), a União, enfim, precisamos 
encontrar uma solução para o Rio Itapemirim, 
porque Cachoeiro já não aguenta mais, não 
suporta tanto problema com as enchentes que 
ali temos diariamente ou permanentemente 
quando acontecem. 

Daí porque eu agradeço aos ilustres 
deputados essa aprovação desses 
requerimentos, esperando que o Governo do 
Estado...  

Inclusive, neste quarto requerimento, é 
com relação ao acesso de São Joaquim. São 
Joaquim é o principal distrito industrial de 
Cachoeiro. O asfalto que ali foi feito, ainda na 
nossa administração, já vai fazendo vinte anos, 
está um terror. Os produtores de mármore já 
não acreditam nas autoridades. Então, é preciso 
que o Governo, ou através de uma injeção 
direta ou através de convênio com a Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro, possa, realmente, fazer 
um novo asfalto, dando vida àquele distrito 
industrial que tantos empregos e tantas rendas 
está trazendo para o nosso município. 
 Finalmente, agradeço a gentileza da aprovação 
dos senhores deputados, esperando que o 
Governo do Estado leve em consideração essa 
nossa solicitação.  
 Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Ferraço. 
 Com a palavra, ele, deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 
obrigado, deputado Marcelo Santos, que 
preside a sessão neste momento.  
 Deputado Marcelo, eu gostaria de insistir num 
pedido que eu fiz, na semana passada, ao 
presidente Erick Musso também. Como grande 
parte dos deputados também já estão aqui 

presencialmente, que a gente voltasse ao rito 
normal da sessão com a fase das Comunicações 
e voltasse ao Grande Expediente com dez 
minutos para os oradores inscritos e quinze 
minutos para as lideranças, porque creio que, 
neste momento, não existe mais motivo para a 
gente continuar só com cinco minutos e tal, 
para cada um. Então, seria importante que 
desse encaminhamento a esse meu pedido no 
sentido de voltar ao normal o rito da sessão. 
 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Muito obrigado.  
 Vou colocar isso em consulta ao Plenário. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PATRIOTA) – 
Pela ordem, senhor presidente! Também quero 
fazer coro com o deputado Sergio Majeski, por 
gentileza. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Então, eu estou somando a 
manifestação do deputado Sergio Majeski com a 
de V. Ex.ª. 
 Deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Senhor 
presidente, deputados e deputadas, todos que 
nos assistem pelas redes sociais e pela TV 
Assembleia, hoje, no item 22, eu agradeço a 
todos os colegas que aprovaram a nossa 
proposição de n.º 314 para que o Governo do 
Estado dê prioridade no plano de vacinação 
contra a Covid-19 aos usuários das Apaes e 
coirmãs no Espírito Santo, que são Amaes, 
Pestalozzis, as entidades que cuidam das 
pessoas com deficiência. 
 Nós vimos que, no plano de vacinação contra a 
Covid-19 do Governo Federal, somente pessoas 
com deficiências permanentes graves estão 
entre aquelas que vão ser imunizadas na 
primeira e segunda fase. 
 Restringir o plano de vacinação apenas àqueles 
em condições severas é colocar em risco toda 
uma população que já vive em condições de 
extrema vulnerabilidade social. 
 A lei brasileira de inclusão prioriza pessoas com 
deficiência independente do grau. Pessoas com 
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deficiência sofrem com a falta de acessibilidade 
comunicacional e ambiental, o que eleva o risco 
de contaminação, considerando a dificuldade de 
orientação acerca das normas de higienização e 
estruturas socioeconômicas precárias dadas as 
suas condições vulneráveis. 
 Eu quero lembrar também que, há poucos dias, 
nós aprovamos aqui de nossa autoria também a 
proposição para que sejam considerados 
também essenciais os motoristas de transportes 
escolares e de turismo, para que nós possamos 
ter realmente a condição de a educação 
funcionar de forma híbrida, por enquanto, mas 
de funcionar dentro das normas sanitárias. 

Senhor presidente, concluindo. Essa 
proposição aprovada hoje vem de encontro a 
esse interesse. As pessoas que há pouco tempo 
nós dizíamos que eram pessoas especiais, que 
hoje o pronunciar correto é pessoas com 
deficiência, precisam voltar à normalidade, ao 
novo normal, pelo menos. E, para isso, 
precisamos priorizá-los na vacinação. 

Obrigado a todos! Um abraço, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Obrigado, deputado Luciano. 
Consultando o Plenário, o deputado 

Sergio Majeski e o deputado Capitão Assumção 
propuseram que nós retomássemos o rito 
corriqueiro da Assembleia. Assim que nós 
terminássemos a fase da segunda parte do 
Expediente, que é sujeita à deliberação, nós 
pudéssemos retomar a fase das Comunicações, 
o que tradicionalmente ocorria no plenário. 

Eu consulto os deputados se estão todos 
de acordo, uma vez que foi alterado isso no 
período da pandemia. Tendo em vista a maioria 
dos deputados em plenário, não se justifica mais 
ter a inversão dessa pauta, e aí, naturalmente, 
nós limitamos a manifestação dos senhores 
parlamentares. 

Para corroborar com essa manifestação, 
o deputado Sergio Majeski vai explicar aos 
demais pares a solicitação de V. Ex.ª. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Muito 

obrigado, deputado Marcelo! 

Então, como já foi dito, não tem mais 
motivo para a gente continuar com a sessão, 
vamos dizer assim, resumida, retirando a fase 
das Comunicações e reduzindo o tempo do 
Grande Expediente. E aí, como as sessões 
continuam híbridas, pode continuar pela ordem 
alfabética. Então, por exemplo, na fase das 
Comunicações falam os seis primeiros da lista, 
amanhã os outros seis, e assim sucessivamente, 
também no Grande Expediente. Continua 
também cada um podendo falar dez minutos, 
conforme é regimental e também pela ordem 
alfabética. E não atrapalha quem está não está 
aqui, mas está de forma virtual. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Muito bem! 
Queria consultar o Plenário se o Plenário 

concorda. 
Os que têm objeção se manifestem. 

(Pausa) 
Não tendo nenhuma objeção, eu 

determino aqui ao Casa Grande, secretário-geral 
da Mesa, Eduardo Casa Grande, que nós 
possamos já, a partir de amanhã, adotar o 
critério anterior, ordem alfabética, sem fazer 
essa alteração existente atual, que foi devido à 
Covid. A Ordem do Dia depois das 
Comunicações, como era antigamente 
praticada. 

Com a palavra, ele, deputado Hércules 
Silveira. Não tenha dúvida que nós faremos mais 
de doze gols. 

Com a palavra Hércules Silveira. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, pela ordem! A fé remove montanha. 
Então, nós vamos remover o Penedo, porque o 
Penedo, para quem não sabe, é de Vila Velha. 

Mas eu estou vendo o Zé Esmeraldo no 
painel ali, eu quero registrar com satisfação que 
hoje é o aniversário do nosso querido José 
Esmeraldo. Mas que ele venha aqui para o 
plenário. Nós estamos sentindo muita falta, 
muita saudade do Zé Esmeraldo aqui no 
plenário. E também quero aproveitar, em nome 
de todos os meus pares, e dar um grande 
abraço pelo aniversário dele. 

Obrigado, presidente! 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Obrigado! 
Já cumprimentamos no grupo o 

deputado José Esmeraldo, dizer que é uma 
alegria enorme poder cumprimentar esse 
parlamentar de larga experiência, engenheiro 
de carreira da Prefeitura de Vitória, deputado 
José Esmeraldo, que, carinhosamente, pela 
amizade que tenho com ele, eu acrescentei o 
Rocha ao seu nome. Inclusive, em alguns 
eventos, as pessoas o cumprimentam achando 
que o sobrenome dele também é Rocha. Mas 
não é. É pela maneira que ele se compromete 
com as pessoas. 

Mas também quero dizer, antes de 
passar a palavra ao deputado Freitas, deputado 
Hércules, que no nosso caso, deputado Erick 
Musso também, com relação ao Vasco, a 
esperança neste caso é a única que morre. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Assim como o Botafogo 
também, não é? Não tem jeito. Botafoguense 
também tem que falar. Mas, queria fazer das 
palavras do deputado Marcelo, as minhas. 
Parabenizar o deputado Zé Esmeraldo pelo seu 
aniversário. Que Deus possa te abençoar 
grandemente com muitos anos de vida, muita 
saúde, muita paz, muita energia. Que você 
possa continuar sendo sempre esse guerreiro 
em favor dos capixabas. Parabéns, Zé! Essa 
rocha. 

Estou falando pouco porque o deputado 
Gandini falou: Rapaz, essa mascarazinha sua 
está pequena hoje, hein” Não é a máscara que é 
pequena, não, Gandini, é porque a cara está 
larga mesmo aqui. 

Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcelo, deputado Erick e deputado Doutor 
Hércules, quero me somar a V. Ex.as e 
parabenizar o nosso guerreiro, que é veneciano 
não por opção, mas porque os venecianos 
escolheram o deputado José Esmeraldo para ser 
veneciano. 

E, como você, deputado Marcelo Santos, 
estabeleceu que ele seria Zé Esmeraldo da 

Rocha, os pais dele estabeleceram que ele seria 
José Esmeraldo de Freitas. Parabéns, Zé! Você 
traz um nome forte e que te faz tão lutador 
como é. Um abraço! Que Deus te abençoe! Seja 
muito feliz, irmão. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Mais algum deputado? 
(Pausa) 

Passamos à fase... 
Deputado Theodorico? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Gostaria de prestar minha homenagem ao 
deputado José Esmeraldo, que sem dúvida 
alguma é um dos melhores parlamentares que 
conheci durante toda a minha carreira política, 
desejando a ele sucesso, muitas felicidades, ao 
mesmo tempo em que cumprimento a nossa 
querida Iriny, mulher que honra e dignifica o 
Espírito Santo, desejando a ela também 
felicidades e que Deus esteja sempre presente 
no lar desses dois ilustres deputados. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Pela ordem, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Com certeza. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Eu queria agradecer aos meus amigos 
deputados, nosso brilhante deputado Doutor 
Hércules, tenho uma grande admiração pelo 
trabalho que ele faz, não só em Vila Velha, como 
também todo o estado do Espírito Santo.  

Fazer uma saudação especial também ao 
meu amigo, querido amigo presidente Erick 
Musso, um jovem de trinta e quatro anos que 
foi eleito pela sua competência, pela sua 
lealdade e pelo seu conhecimento pela terceira 
vez consecutiva. 

Quero agradecer também ao querido 
amigo Marcelo Santos, esse cariaciquense 
brilhante que faz um trabalho importantíssimo 
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para todo aquele município, que é um exemplo 
para todos nós deputados estaduais; 

Gostaria também de saudar o meu 
amigo Freitas, guerreiro, uma pessoa que foi o 
responsável porque iniciou um trabalho junto à 
Prefeitura de Nova Venécia. Lá no início ele já 
me falava: Vamos apoiar o André, de Nova 
Venécia. E o André, naquela época, não era uma 
pessoa que tivesse a eleição bem vitoriosa, e 
tenho certeza absoluta que nosso amigo foi 
importantíssimo na vitória desse homem 
inteligente, capacitado, competente, André. 

Os senhores deputados podem ter 
certeza absoluta que esse município está agora 
com a jurisdição sob seu comando, comando do 
André. Não tenho dúvida nenhuma de que vai 
fazer uma grande administração. E tenho 
certeza que o prefeito reconhece no Freitas esse 
guerreiro que começou lá embaixo com ele e foi 
até o final com a vitória. 

Então, quero parabenizar todos esses 
amigos. Estamos juntos, com certeza. Aquilo 
que eu digo sempre, você conquista a amizade e 
o respeito dos moradores a partir daquilo que 
você diz que vai fazer e faz. Não manda assessor 
não, vai junto, resolve o problema. E, com 
certeza, a partir desse momento em que você 
resolve, isso espalha. E os municípios do estado 
do Espírito Santo são carentes, mas são pessoas 
inteligentes que ali moram e que residem e que 
querem o melhor para o seu município. 

Portanto, meus agradecimentos a esses 
amigos eternos do deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Passamos à fase da 
Ordem do Dia. 

Item 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 26/2021. 

Convoco a Comissão de Justiça, 
deputado Fabrício Gandini. 

Registrando agora a entrada de S. Ex.ª, 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao plenário desta 
Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou pedir prazo. Tendo em vista que está 
tramitando em urgência, eu libero rapidamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O item 2 - Discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 43/2021, da Mesa Diretora -, eu fiz uma 
solicitação de baixada de pauta – é um projeto 
de minha autoria – para amanhã, porque o 
secretário Nésio, em acordo com o governador, 
está pedindo para que a gente acrescente duas 
emendas para que o projeto possa abranger um 
pouco mais. Então nós estamos aguardando 
para que a gente possa fazer o melhor. 

Item 3 - Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 13/2019. 

Não havendo inscritos, a matéria vai para 
a terceira sessão. 

Itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
todos eles discussão especial em 2.ª sessão.  

Não havendo deputados inscritos, a 
matéria vai para a terceira sessão. 
 

(4. Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 32/2019; 5. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 
Lei n.º 150/2019; 6. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 
337/2019; 7. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 418/2019; 
8. Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 445/2019; 9. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 475/2019; 10. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 515/2019; 11. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 624/2019; 12. 
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Projeto de Lei n.º 547/2020; 67. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 16/2020) 
 
Passamos, então, ao Grande Expediente.. 
Com a palavra o líder do bloco, o 

deputado Dary Pagung.  
Vai indicar alguém para fazer uso da 

palavra? (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite, então, 

indicado pelo deputado Dary Pagung para fazer 
uso da palavra. 

Antes de o deputado Vandinho Leite 
assumir a tribuna, digo aqui aos familiares do 
ex-prefeito Gilson Amaro e aos familiares do Dr. 
Coutinho, atual prefeito da cidade de Aracruz, 
que nós estamos aqui todos em orações, assim 
como todos os capixabas que estão sofrendo 
com essa grave doença. 

Ficou bonita essa tribuna aí, hein? 
Depois de quatro anos eu consegui botar essa 
tribuna e tapar aquela madeira feia ali atrás. E 
vamos trabalhando devagarzinho para melhorar 
a Assembleia. 

Vandinho Leite. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, boa 
tarde a todos. Público que nos acompanha 
através da TV Assembleia e também pelas redes 
sociais. 

Senhor presidente, um jornal de grande 
circulação no Estado – é claro que hoje o jornal 
impresso não mais como antes, mas um jornal 
inclusive muito acessado pelas redes sociais e 
pela internet - fez uma matéria falando que o 
estado registrou, em cinquenta dias, mil e 
quinhentos casos de dengue e Chikungunya. Eu 
que sempre falo sobre esse tema, sobre a 
importância da participação das prefeituras, do 
apoio do Estado, na verdade mil e quinhentos 
casos em cinquenta dias, que já é um número 
muito grande, mas é um número menor do que 
no ano passado. 

Mas o objetivo de subir à tribuna para 
falar sobre esse tema é para dar luz à 
importância de estarmos, sim, muito 

preocupados e atentos e dando sustentação ao 
combate a outras doenças, à prevenção, ao 
cuidado e ao tratamento. 

E aí, senhor presidente, essa questão da 
dengue e da Chikungunya, ela chama muito a 
atenção porque é um problema recorrente, mas 
é importante dizer que sabemos das 
dificuldades do momento atual por conta do 
coronavírus. Mas não podemos deixar de dar 
ênfase ao tratamento de outras doenças. Vou 
dar um exemplo claro em um hospital do 
município de Serra. O Hospital Dr. Jayme Santos 
Neves é um hospital que é o hospital referência 
de combate à Covid-19 no Espírito Santo, uma 
das referências em nível nacional, mas que 
continua a atender outras doenças, como por 
exemplo, queimados. 

Nos últimos dias, estive num hospital no 
qual eu tive a oportunidade de discutir o valor 
de uma emenda que coloquei de duzentos mil 
reais. Exatamente os próprios diretores do 
hospital e alguns servidores que participaram da 
reunião comigo, eles mesmos pediram que essa 
emenda pudesse ser revertida para dois 
equipamentos que foram comprados para o 
setor..., que serão comprados para o Setor de 
Queimados. 

Por que, deputado Luiz Durão? Porque é 
exatamente isso, tem muito recurso para o 
combate do coronavírus, mas, às vezes, faltam 
recursos para o atendimento a outras doenças 
que continuam aí. E é por isso que o hospital da 
minha cidade, a cidade da Serra, eu fiz questão 
de um milhão ao qual eu tenho direito em 
emendas parlamentares, quarenta por cento 
para os dois hospitais da cidade da Serra: 
Hospital Jayme Santos Neves e Hospital Dr. 
Dório Silva, os dois hospitais que ficam na nossa 
cidade. Esses dois equipamentos vão, com 
certeza, dar um alento para aquele hospital e 
principalmente para as pessoas que trabalham 
ali. 

Como eu disse, o nome dos dois 
equipamentos ... São dermátomos, que vão, 
com certeza, ajudar aí e muito no tratamento de 
queimaduras graves. 

Mas, então, senhor presidente, eu subo 
à tribuna nesta tarde para mais uma vez dar luz 
a este tema, que é o combate, a prevenção e o 
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tratamento também de outras doenças, que não 
o coronavírus que continuam aí postas. E, com 
certeza, precisa do empenho de todos nós, dos 
deputados aqui presentes a esta sessão, através 
das nossas emendas parlamentares e também 
da nossa interlocução com o Governo para 
repasse de recursos para os hospitais, para os 
municípios. Não somente para o combate ao 
coronavírus, mas como, principalmente, eu 
gostaria de dizer hoje neste pronunciamento ao 
apoio à prevenção e ao tratamento de outras 
doenças. Esse é um ponto importante e 
imprescindível. 

É verdade que no mundo todo teve 
praticamente um desmonte das estruturas de 
saúde porque, com o coronavírus, todo mundo 
teve que se adaptar, mas, agora que o 
coronavírus já está aí há quase um ano, o Estado 
do Espírito Santo teve a oportunidade de 
aumentar muito o número de leitos. É 
necessário que nós possamos nos reorganizar 
da melhor forma possível e dar apoio para o 
tratamento de outras doenças, senhor 
presidente. 

Boa tarde a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Vandinho Leite. 

Na fase das Lideranças, acabou de se 
manifestar o deputado Vandinho Leite, ele que 
representou o bloco. 

Então, agora, neste momento, nós 
convidamos para fazer uso da palavra o 
deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, antes de 
passar a palavra para o deputado Adilson 
Espindula, gostaria de retirar o Patriota do bloco 
parlamentar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª, depois de uma exaustiva 
reunião com toda a bancada do Patriota, 
comunica a retirada do bloco, como tantos 
outros que se manifestaram. 

A Mesa recebe... 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Madureira e deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – A Mesa recebe e pede também a 
V. Ex.ª que possa comunicar à Mesa por escrito. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado! 
Com a palavra o deputado Adilson 

Espindula. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu também vou declinar de 
fazer uso da palavra. E também queria solicitar a 
V. Ex.ª para retirar o PTB do bloco. Mas, então, 
assim, vou fazer por escrito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Mas a Mesa também recebe a 
manifestação de V. Ex.ª, aguarda a manifestação 
por escrito e parabeniza pela ampla discussão 
feita lá, no partido, que culminou na decisão de 
saída do bloco parlamentar. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

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

- PODEMOS) - Então, Marquinhos, anota aí: o 
partido Patriotas, e o PTB também, saíram do 
bloco. 

Convido, então, neste momento, o 
deputado Alexandre Xambinho, que, neste 
momento, vai ocupar todo o espaço da tela da 
TV Assembleia para se manifestar à população 
do Espírito Santo. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Boa tarde, presidente deputado Marcelo Santos, 
deputados e público que nos acompanha 
através da TV Assembleia e através das redes 
sociais. 

Quero, inicialmente, parabenizar meu 
amigo José Esmeraldo, que Deus continue 
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abençoando sua vida; que você continue, Zé, 
essa pessoa que você é: aguerrida, de luta, de 
garra em favor do povo capixaba. Parabéns! E 
que Deus continue te abençoando e te 
iluminando! 

Subo à tribuna nesta tarde de terça-feira, 
para poder falar de um assunto que falei nas 
últimas sessões, deputado Luiz Durão, que é a 
questão do saneamento básico na cidade de 
Serra. Falei nas últimas sessões sobre a 
mortalidade de peixes lá, na lagoa de 
Carapebus, através do lançamento de esgoto 
naquela lagoa; falei da denúncia que recebi de 
um morador, do esgoto sendo lançado lá, na 
praia de Manguinhos, a praia que é aquele 
balneário maravilhoso da nossa cidade. 

E, no dia 12, tive a alegria de estar junto 
ao nosso governador Renato Casagrande - aí 
gostaria que o Luciano colocasse a foto, para a 
gente, no painel - no Palácio Anchieta, dando a 
ordem de serviço na Estação de Tratamento de 
Esgoto de Manguinhos. Uma obra de melhoria e 
ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto 
de Manguinhos; uma obra importante para a 
cidade de Serra e, principalmente, para aquela 
região ali, deputado Luiz Durão, principalmente 
para a região de Manguinhos, região da lagoa de 
Carapebus, onde o Governo do Estado, através 
do nosso governador, faz um investimento, 
agora, de trinta e quatro milhões e meio, uma 
obra para melhorar o sistema de tratamento de 
esgoto daquela região. É o governador dando 
uma resposta rápida para a população da cidade 
de Serra, que vai beneficiar cerca de cento e 
vinte e dois mil moradores, abrangendo os 
bairros: Carapebus, Bicanga, Ourimar, Jardim 
Limoeiro, Cidade Continental, São Diogo, 
Valparaíso, Laranjeiras e Manguinhos. Esses 
bairros serão atendidos por essa obra de 
ampliação da estação de tratamento de esgoto - 
ETE - de Manguinhos, lá em Manguinhos, 
próximo à Bicanga, uma obra importante para a 
cidade de Serra e, principalmente, para o meio 
ambiente da nossa cidade. 

Fico feliz! Feliz! E agradeço ao 
governador; à Cesan, em nome do Cael; ao Cael 
por essa obra para a cidade de Serra - mais uma 
obra para a cidade de Serra. O Governo do 
Estado volta a investir na cidade de Serra. E ao 

governador Renato Casagrande, que tem um 
carinho especial pela cidade de Serra. Ele foi 
secretário de Meio Ambiente da cidade de 
Serra.  

Lembro-me muito bem, deputado Luiz 
Durão, que no meu primeiro mandato como 
vereador aprovamos esse projeto da PPP, na 
cidade de Serra, e esse projeto foi construído no 
Governo Renato Casagrande. E, agora, o 
governador volta a investir na cidade, 
principalmente para poder levar uma melhor 
qualidade de vida para a população, ali, do 
nosso balneário, belíssimo, de Manguinhos, 
Carapebus, que vêm sofrendo muito com o 
lançamento de esgoto, hoje, nas nossas praias e 
nas nossas lagoas. 

Quero, também, finalizar minha fala, 
deputado Marcelo Santos, agradecendo ao 
secretário de Obras da cidade de Serra, o 
secretário Halpher, que hoje atendeu a uma 
solicitação nossa e foi comigo, hoje, nesta 
manhã, na praça Encontro das Águas, em 
Jacaraípe, para um bate-papo com os 
pescadores da cidade de Serra, ali de Jacaraípe, 
que estão sem acesso à praia. A rampa de 
acesso que existe lá, hoje, é uma rampa que não 
existe. E eles vêm solicitando ao nosso gabinete 
essa reforma, essa melhoria na rampa. 

Convidei, ontem à noite, o secretário 
Halpher, para poder estar presente hoje de 
manhã em Jacaraípe. Ele esteve lá, 
acompanhou... Dentro de uma semana, ele diz, 
vai apresentar para a gente um projeto para 
construir uma nova rampa lá, para os 
pescadores de Jacaraípe, da praça Encontro das 
Águas.  
 Muito obrigado! Que Deus nos abençoe nessa 
caminhada.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Alexandre Xambinho.  
 Neste momento, convido ele, o deputado 
Bruno Lamas. (Pausa) 
 Tendo declinado, convido ele, o Capitão 
Assumção Selva. V. Ex.ª tem o tempo de 
regimental.  
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 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PATRIOTA) – 
Doutor Hércules, V. Ex.ª se encontra presente? 
Algum médico? Dr. Rafael.  

Dr. Rafael, se quiser apartear... Quanto 
tempo o senhor passou fazendo curso de 
Medicina? Pode falar aí, se quiser fazer um 
aparte. Qual é o período básico para a pessoa 
poder ser médico, começar a clinicar? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Começar a poder consultar? Seis 
anos. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) – Seis anos! 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – No mínimo.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) – Mas V. Ex.ª não ficou só nos seis 
anos, né? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Para ser apenas médico. 
O curso de especialização hoje, qualquer 

curso mais básico, mais três anos de 
especialização. Então, no mínimo, são nove anos 
para você ter a primeira especialização em 
Medicina. Se for uma Neurologia, são doze anos 
e assim sucessivamente...  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) – Porque o médico, Dr. Rafael, vai 
cuidar da vida humana. 

Lá em Atílio Vivácqua não precisa ser 
médico. Lá em Atílio Vivácqua não precisa ser 
médico para clinicar, de acordo com a secretária 
de saúde, a Márcia Passabom, que foi indicada 
do prefeito Josemar Machado Fernandes. Se 
não fosse o vereador Renan, que deu uma 
investigada e foi in loco verificar se realmente 
tinha um cidadão que estava clinicando, que 
estava medicando, não ia dar em nada.  

E aí quero cobrar do promotor público, 
do Ministério Público. 

Além do meu pronunciamento, vou estar 
encaminhando essa denúncia lá para o 

Ministério Público de Atílio Vivácqua, porque 
isso não pode acontecer! 

O senhor Gustavo Elias Diniz Silva de 
Carvalho estava, de posse do CRM da sua 
mulher, atendendo dentro de uma Unidade 
Básica de Saúde.  

Senhor prefeito, você que ganhou a 
Prefeitura num golpe, ganhou nas coxas - 
porque também estou pedindo investigação da 
fraude dessa eleição em Atílio Vivácqua -, 
também tem parcela de contribuição nisso. Não 
venha querer esconder não porque isso aqui 
não é só arte da senhora Márcia Passabom, não. 
Você tem que ter respeito com a vida humana. E 
esse senhor Gustavo Elias Diniz Silva de 
Carvalho, que estava em uma Unidade Básica de 
Saúde, foi flagrado pelo vereador Renan Corrêa, 
clinicando, medicando, passando remédio, 
atendendo as pessoas. Isso é um absurdo!  

Acabamos de ver o relato do Dr. Rafael, 
do tempo que o estudante de medicina vai ralar 
para um dia ter condição de tratar da vida 
humana. E, aí, com o conluio da secretaria de 
Saúde de Atílio Vivácqua e com o conluio do 
prefeito – que deu um golpe, forjou uma 
ocorrência para hoje ser prefeito da cidade de 
Atílio Vivácqua –, estava clinicando. O Gustavo 
estava clinicando. 

Olha, o Ministério Público vai ter que 
tomar uma providência urgente!  

Parabenizo o vereador Renan Corrêa 
pelo trabalho exemplar que tem feito lá. Foi lá 
pessoalmente investigar. Isso gerou um vídeo, 
senhores. Foi parar no Fantástico. E aí, vai ficar 
todo mundo envergonhado? Não pode não! Vou 
puxar, vou passar para o Ministério Público para 
que realmente investigue, mande investigar, 
responsabilize criminalmente a Márcia, 
secretária de Saúde, e o prefeito Josemar 
Machado, o rei do golpe, que ganhou no 
esquema. E quero saber, também, qual é o 
desenrolar daquela farsa para você poder 
ganhar. Sabemos que foi uma armação e preciso 
saber como é que está essa ocorrência, se está 
no Ministério Público, se está na Justiça. Até 
agora não sei de nada.  
 Mas, olha, o Gustavo estava fazendo 
atendimento médico. Ele não é médico não. Ô 
Márcia, tome vergonha na sua cara e coloque 
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um médico lá. Médico mesmo. A esposa do 
Gustavo, deputados, que é médica, estava 
clinicando particular. Aí fica fácil, não é? Matar o 
cidadão de Atílio e botar um cascalho a mais no 
bolso. 
 Está preocupado com a vida humana? Nem o 
prefeito, nem a secretária, muito menos essa 
médica que passou o CRM para o marido, o 
Gustavo. O nome da médica: Aline Rosa 
Mangaravite de Carvalho.  

Parabéns vereador Renan Correa! E 
vamos ficar de olho! E vamos passar para o 
Ministério Público para que chegue em todos os 
responsáveis: na Márcia, no prefeito, nesse 
camarada aí que usou o CRM da esposa, porque 
isso é exercício irregular da profissão. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra, 
o deputado Carlos Von. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o Delegado 
Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (Sem 
partido) − Boa tarde, senhor presidente, 
deputado Coronel Alexandre Quintino! Boa 
tarde, senhores deputados e deputadas! 

Hoje, presidente, subo à tribuna para 
trazer uma notícia que, lamentavelmente, 
preencheu toda uma página do jornal A Tribuna 
de hoje, com relação à violência contra criança e 
adolescente. 
 Vila Velha, presidente, veja V. Ex.ª, duas 
crianças foram comprar picolé na casa do 
vizinho e acabaram sendo abusadas 
sexualmente por esse vizinho. Criança de nove e 
dez anos.  
 Temos outro caso aqui em Vitória, onde uma 
adolescente de doze anos vinha sendo abusada 
pelo padrasto. 

Essas pessoas... Inclusive o primeiro já 
está recolhido no presídio, e o segundo também 
com mandato de prisão. 

Um terceiro caso, noticiado também no 
jornal de hoje, é com relação a uma criança de 
onze anos que vinha sendo abusada pelo tio há, 
pelo menos, cinco anos. Situação lamentável. 

 Hoje fizemos um levantamento junto à DPCA e 
constatamos, presidente, que somente no ano 
de 2019 foram registrados dois mil duzentos e 
vinte e um boletins de ocorrência por crimes 
praticados contra criança e adolescente. 
 No ano de 2020, foram mil seiscentos e setenta 
e quatro casos, ou seja, mil seiscentos e setenta 
e quatro boletins de ocorrência registrados em 
face de crianças e adolescentes. 
 Já nos pronunciamos aqui, anteriormente. Já 
fiz, inclusive, aqui, algumas indicações ao 
Governo do Estado para que ampliasse as 
Delegacias de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. Nós temos aqui na Grande Vitória, 
presidente, apenas uma Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, que funciona ali em 
Jucutuquara.  

Essa delegacia, hoje, para atender cinco 
municípios - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica 
e Viana -, conta com dois delegados, dois 
escrivães e nove policiais apenas. Vitória fica 
com dois policiais para investigar todos os 
crimes que ocorrem em Vitória. Cariacica e 
Viana têm apenas dois policiais para investigar 
esses crimes. Serra, mais de quinhentos mil 
habitantes, como Cariacica, tem somente dois 
policiais. E Vila Velha, também um município 
imenso, com muitos casos dessa natureza, tem 
apenas dois policiais. 
 Atualmente, presidente, como presidente da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, vamos pegar pesado com esses 
criminosos que atuam nessa área. E conto com 
o nosso amigo Capitão Assumção, que também 
está conosco na comissão.  

Estamos colocando aqui, inclusive, à 
disposição da população capixaba o disque 
denúncia da Comissão de Segurança. Além do 
181, estamos colocando aqui o disque denúncia 
da Comissão de Segurança que é o 3382-3610; 
3382-3610. E vou mais além, presidente. Como 
sempre fiz na Polícia Civil do estado do Espírito 
Santo, coloco o meu telefone particular à 
disposição de toda a população capixaba para 
fazerem as suas denúncias: telefone 99969-
0988, 27 99969-0988.  

Esses elementos perigosos e perniciosos 
à sociedade, em especial às nossas crianças e 
adolescentes, não podem ficar impunes. 
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Inclusive estive aqui olhando a estatística, 
número de prisões e de busca apreensões 
registrados nos dois anos: muito baixos. Mas 
sabemos da complexidade desse crime e 
sabemos que a delegacia não tem o efetivo 
necessário para atuar em um crime tão 
complexo. Até mesmo porque, presidente, esses 
crimes, geralmente a sua grande maioria, 
acontecem dentro dos lares. Geralmente é pai 
estuprando filha ou filho; é padrasto; são tios; e 
são outras pessoas do convívio dessas crianças e 
adolescentes que praticam crimes tão 
hediondos. E geralmente mediante ameaça para 
que a criança não denuncie a companheira, ou o 
companheiro, ou a mãe, ou coisa semelhante. 
Então, conclamamos a população capixaba para 
que denuncie. Todas as pessoas que tiverem 
conhecimento desse tipo de crime, denuncie à 
Polícia Civil, através da Sesp, 181, ou através da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, telefone 3382-3610. 

Muito obrigado, Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Com a palavra o 
deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

Tendo declinado... Ou não declinou, 
doutor? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, quero abraçar todos que nos 
assistem neste momento através da nossa TV 
Assembleia; abraçar os funcionários. 

Preocupado com as chuvas que estão 
realmente trazendo muito transtorno para a 
população... A chuva é boa, mas, na verdade, 
em excesso também traz bastante apreensão e 
transtorno. 

Aos desabrigados, aos desalojados, 
àqueles que faleceram, o nosso respeito. 

Venho à tribuna, hoje, presidente 
Quintino, meu coronel, que falo soldado 384 do 
Batalhão de Guarda do Rio de Janeiro - posso 
ficar à vontade, né? Obrigado! -, para falar do 
projeto que estou reapresentando hoje. Já 
apresentei esse projeto com relação a... Torna 
obrigatória a realização de exame genético 
destinado a identificar doença designada como 

atrofia muscular espinhal, AME, na triagem 
neonatal da rede pública do estado.  

Reapresentei hoje outro projeto, esse 
está em tramitação. Na verdade, o que 
acontece? O projeto de hoje leva o número 
051/2021, e fala mais uma vez... Só que aqui 
trago uma descrição melhor desse projeto de lei 
que copiei de uma mãe, uma jornalista de Minas 
Gerais, a Larissa, que fala sobre uma doença 
genética que o filho dela foi acometido, que 
poderia ter sido evitada se fizesse o teste do 
pezinho ampliado. O teste do pezinho hoje 
detecta cerca de meia dúzia de doenças. Seis 
doenças. O ampliado pode detectar até 
cinquenta doenças que poderão evitar que esta 
pessoa sofra tanto. 
 E aqui nós temos um exemplo muito grande, 
uma batalhadora, uma lutadora que é servidora 
da Casa, doutora Diovana, que é procuradora, 
tem um filho que se chama Davi. O Davi tem 
nove anos, mas a luta da Diovana, a luta do 
Davi, a luta de seus pais, enfim, é muito grande 
por um simples exame, pequeno, que custa para 
o Estado muito pouco, mas custa para quem 
tem a doença, custa aos pais muito sofrimento. 
 Nós não podemos continuar admitindo. Já tem 
estados que têm o teste do pezinho ampliado. 
Por que só o rico, só quem tem plano de saúde 
pode fazer o teste do pezinho ampliado e o 
pobre tem que sofrer? 
 Eu tenho certeza de que o governador Renato 
Casagrande vai ouvir esta súplica, esta 
necessidade, com a sensibilidade que tem tido. 
Olha que depois, deputado Bruno Lamas, depois 
de 10 anos de luta aqui, as crianças com lábio 
leporino e fenda palatina iam ser operadas em 
Bauru, São Paulo. Olha o sofrimento! 
Geralmente a mãe tem mais de um filho em 
casa. E se tivesse um só, ter que sair daqui para 
operar em São Paulo. São Paulo tem quarenta e 
seis milhões de habitantes. O Centrinho já não 
atende mais os outros estados porque a 
demanda de São Paulo é muito grande. Nós 
temos cerca de quatro milhões de habitantes. 
 Então, depois de muito tempo, de muita luta, o 
secretário Nésio, a quem eu mando o meu 
abraço, pela sensibilidade de aceitar que doutor 
Carlos Timóteo opere essas crianças aqui no 
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Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui 
em Vitória. 
 Então, olha o sofrimento dessas pessoas que 
iam para São Paulo. Essas mães, essas crianças 
estão sendo operadas aqui, e tenho certeza de 
que com a sensibilidade do secretário e sua 
equipe, e o governador Renato Casagrande, nós 
teremos o teste do pezinho ampliado ainda este 
ano. Isto não é nenhum favorecimento, não, isto 
é necessidade. É preciso olhar para o povo 
pobre. Não só quem pode pagar, quem tem 
plano de saúde que tem o teste do pezinho 
ampliado, porque o povo pobre paga imposto 
também quando ele toma o cafezinho, quando 
ele pega o ônibus, quando ele compra o arroz, o 
feijão, ele paga imposto. Neste país, falar em 
pagar imposto... É brincadeira o que se paga de 
imposto neste país. 
 Então, governador Casagrande, secretário 
Nésio, por favor, olhe para o pobre, autorize 
esta lei que nós estamos fazendo. E se quiser eu 
retiro e que o Governo mande para cá que com 
certeza nós iremos aprovar. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – PSL) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o Dr. Emílio 
Mameri.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Quero 
saudar o nosso Coronel Quintino, Alexandre 
Quintino, no momento na presidência desta 
sessão, saudar nossos colegas deputados, 
deputadas, funcionários da Assembleia, TV 
Assembleia, e todas as pessoas que nos 
assistem neste momento. 
 Eu queria aproveitar a oportunidade, já que 
Doutor Hércules levantou a questão, nós temos 
indicação, inclusive projeto de lei a respeito. 
Mesmo sabendo que Doutor Hércules vem 
trabalhando nisso há algum tempo, nós temos 
projetos neste intuito também. E corroboro as 
palavras do Doutor Hércules: precisamos, sim, 
oferecer às pessoas, até às pessoas que têm 
condições de fazer particular, uma orientação 
na maternidade, porque muitas pessoas que 
têm até condições de pagar o teste do pezinho 

ampliado não fazem porque não sabem que ele 
existe. Não são orientadas para a importância 
de se fazer esse teste. E naturalmente as 
pessoas de nível social, as pessoas mais pobres, 
essas sim necessitam muito da atuação do 
Governo.  
 Então nós apelamos, a Comissão de Saúde, ao 
nosso governador Renato Casagrande, ao nosso 
secretário Nésio, para que olhem com muito 
carinho essa necessidade, que é uma 
necessidade premente de toda a população. 
Inúmeras doenças podem ser evitadas quando 
tratadas precocemente com diagnóstico feito 
através do teste do pezinho ampliado. 
 Quero também aproveitar a oportunidade para 
conversar um pouco com a população sobre a 
vacinação da Covid. Sabíamos desde o início, até 
por minha formação acadêmica, que essa 
doença, para ser controlada, além dos cuidados 
habituais, que é o isolamento, uso de máscara, 
higiene pessoal com sabão ou com álcool, com 
álcool em gel, seria muito importante se o povo 
tivesse compreendido essa situação.  
 Infelizmente o negacionismo, falta de 
planejamento estratégico, informações 
conturbadas, fizeram com que a população não 
tomasse as medidas adequadas, e estamos 
vendo a tragédia que nós passamos, a tragédia 
que o povo brasileiro passa. Já chegamos a mais 
de duzentas e cinquenta mil mortes, e não 
temos previsão de quando isso vai parar, até 
porque a grande prevenção seria a vacina. 
Felizmente temos a vacina, o mundo tem a 
vacina, mas o Brasil, a nossa gestão, não se 
preocupou em antecipar a importância da 
vacina, não participou de projetos, não 
participou de acordos com várias empresas que 
estavam desenvolvendo esse projeto. Hoje o 
Brasil é o país que tem mais dificuldade para 
conseguir vacinas. 
 Nós todos estamos aqui pedindo para que toda 
a população pudesse ser vacinada, porque 
evidentemente é a única maneira de fazermos a 
prevenção desse terrível mal. Mas nós não 
temos vacinas, e aí vira outra torre de Babel. O 
Ministério da Saúde, que deveria ter um 
cronograma bem estabelecido, que pudesse 
deixar claro para a população qual seria o 
sistema dessa vacinação, até porque o Brasil 
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tem uma ampla experiência em vacinação. 
Nosso programa de vacinação sempre foi 
elogiado no mundo inteiro, e hoje somos motivo 
de críticas, críticas e mais críticas.  
 Não temos vacina para a população! Não temos 
vacina para a população! Nesse ritmo que 
estamos seguindo vamos demorar muito para 
que possamos imunizar a nossa população. 
Existem vários grupos de risco, todas as 
entidades puxando um pouquinho para o seu 
lado, mas não vamos ter condições, do ponto de 
vista técnico, de vacinar toda a população que 
necessita. 
 Mais uma vez trago essa pauta para a conversa 
com todos vocês, para alertar que infelizmente 
estamos passando por um momento de grande 
dificuldade, sem perspectiva de vacinação da 
nossa população no menor espaço de tempo. 
Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – PSL) – Com a palavra o deputado 
Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o 
aniversariante do dia, o Engenheiro José 
Esmeraldo.  
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – Boa 
tarde a todos, deputados e deputadas 
presentes. Quero saudar aqueles que nos 
assistem através da TV Ales e das redes sociais. 
 Quero, antes de iniciar o tema, agradecer ao 
meu amigo, prezado amigo, brilhante deputado 
estadual, nosso querido Ferraço, homem que 
faz a diferença em qualquer local em que esteja 
em função do seu conhecimento, da sua 
capacidade, da sua altivez. Grande abraço no 
amigo Ferraço! Quero saudar também aqui meu 
amigo Xambinho, um jovem de Serra, morador 
de Serra, que tem feito um brilhante trabalho 
para a população de Serra, sou testemunha 
disso. Parabéns, nosso amigo Xambinho! Por 
último, quero saudar também nosso Coronel 
Alexandre Quintino por citação do meu nome 
com relação ao meu aniversário. 
 Vou me reportar hoje a um assunto o qual 
tenho como bandeira, que foi aprovado, 
inclusive, pela Assembleia Legislativa, em função 
de o governador Renato Casagrande ter 

encaminhado para a Assembleia, e aprovamos 
um projeto de interesse social, que vou me 
reportar a ele a partir de agora. Famílias que 
vivem na região da Fazenda Maruípe, em 
Vitória, terão segurança jurídica e mais 
cidadania, com a escritura registrada dos seus 
imóveis.  
 No dia 07 de dezembro de 2020 acompanhei a 
visita do governador Renato Casagrande ao 
plenário da Assembleia para a prestação de 
contas referente à sua administração de 2019. 
Durante a sessão virtual híbrida, foi feita pelo 
governador a entrega do Projeto de Lei 
Complementar n.º 586/2020, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória – que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Vitória! – a promover a 
regularização fundiária da região conhecida 
como Fazenda Maruípe, que representa os 
bairros Joana D’Arc, Maruípe, Santa Martha, São 
Cristóvão e Tabuazeiro. São cinco bairros de alta 
importância social, onde milhares de pessoas 
moram há vários e vários anos, mas não têm o 
seu documento hábil, o seu documento hábil, a 
escritura registrada. E a Assembleia Legislativa 
autorizou o Governo do Estado, autorizou, que 
fosse repassada para a Prefeitura de Vitória 
toda essa área para que a Prefeitura de Vitória, 
através da sua secretaria, possa elaborar um 
trabalho que esses moradores que há anos 
aguardam pela sua escritura possam tê-la com 
segurança. 
 Então, quero aqui, primeiro, agradecer ao 
Governo do Estado. Segundo, agradecer 
também aos deputados e deputadas da 
Assembleia Legislativa que aprovaram o projeto 
repassando toda essa área para a Prefeitura de 
Vitória. Não tenho dúvida nenhuma de que o 
prefeito atual, Pazolini, que é um jovem 
inteligente, saberá dar resposta para toda a 
população desses cinco bairros, onde milhares 
de pessoas terão, a partir deste momento, do 
momento em que for começar o trabalho, 
elaborar o trabalho e, ao mesmo tempo, 
entregar as escrituras.  
 Os moradores vão poder dizer: eu moro no que 
é meu! Porque, infelizmente, hoje, isso não 
acontece. Você mora numa área recibada, que é 
totalmente diferente de uma área com a 
escritura registrada; é um grande salto para o 
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município de Vitória. É muito importante para 
esses bairros, Joana D’Arc, Maruípe, Santa 
Marta, São Cristóvão e Tabuazeiro, no qual 
trabalhei vários anos como engenheiro de 
região, foram mais de dez anos que eu estive na 
Região IV, trabalhando, e hoje tenho a grata 
satisfação de falar em alto e bom som, nós 
vamos ter para todos os moradores desses cinco 
bairros, bairros de grande densidade 
populacional, vamos ter aquilo que eles 
merecem, aquilo que eles vão poder dizer: Esse 
terreno é meu, esse terreno eu posso passar 
para os meus filhos, eu tenho a garantia, eu 
posso pegar um financiamento nos bancos, 
porque eu tenho a escritura registrada! 
 Que bom que nós deputados, o governador e o 
prefeito Pazolini vamos ter essa oportunidade, 
Pazolini, de proporcionar para milhares e 
milhares de moradores da região, tão 
importante, de Joana D’Arc, Maruípe, Santa 
Marta, São Cristóvão e Tabuazeiro, eles terem 
as suas escrituras registradas. É óbvio que a 
partir do momento que o terreno é legalizado, 
ele é legal, o valor, se era de cem, passa para 
quinhentos. E nós temos certeza absoluta de 
que aqueles que sofreram tanto, inclusive na 
hora de uma construção, ele correndo o risco de 
ser multado, porque não tem como comprovar 
que o terreno é dele, ele, a partir do momento 
que ele tiver a escritura, vai poder construir, em 
alto e bom som, em qualquer desses bairros, 
sem que precise conversar com quem quer que 
seja, porque não constrói fora da lei. Ele 
constrói, muitas vezes, entre aspas, fora da lei, 
porque não tem o direito do terreno ser dele. A 
partir do momento que ele tem a escritura, o 
terreno é dele, ele faz o que ele bem entender. 
 Que bom que isso aconteceu ainda nós na 
Assembleia Legislativa, vinte e nove deputados, 
que aprovaram esse projeto de alto interesse 
social. A população da Grande Maruípe, aquela 
Fazenda Maruípe, que engloba vários e vários 
bairros. Eu estou citando os bairros porque isso 
é uma vitória, e a vitória, nós temos que sempre 
falar e falar em alto e bom som: Joana D’Arc, 
Maruípe, Santa Marta, São Cristóvão e 
Tabuazeiro, a partir de agora, a partir do 
momento que a Secretaria de Habitação 
começar a elaborar os projetos, esses 

moradores terão a segurança jurídica, terão a 
escritura, o registro da escritura, e estão de 
parabéns porque podem dizer em alto e bom 
som: Esse terreno é meu, eu tenho escritura 
registrada, eu posso construir sem levar multa, 
porque eu tenho o direito, junto à prefeitura, de 
fazer um projeto, elaborar um projeto, e esse 
projeto ser aprovado em função da escrituração!  
 Que bom que isso vai acontecer! Que bom que 
em Vitória, cada dia que passa ela está tomando 
uma nova dimensão, e que a população de 
Vitória, cada dia mais, possa dizer em alto e 
bom som: A nossa qualidade de vida melhora a 
cada dia! E nós podemos dizer em alto e bom 
som, para os nossos filhos: Somos donos desse 
terreno, porque temos a nossa escritura 
registrada. 
 Talvez já tenha passado o tempo. Quero 
agradecer ao nosso presidente Quintino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – PSL) – Obrigado, excelência. 
 Com a palavra o deputado Erick Musso. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o deputado 
Freitas.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Caro colega, amigo, 
deputado Coronel Quintino, nosso presidente; 
nobre deputado de Cariacica, deputado Marcelo 
Santos, em favor do qual eu declino em 
qualquer momento, só determinar, eu quero 
repercutir aqui, hoje, senhor presidente, a 
respeito do contrato de concessão da BR-101. 
Nós todos, deputados, deputadas, bancada 
federal, Governo do estado, lideranças deste 
estado e população do Espírito Santo, nós temos 
conhecimento que nós temos uma rodovia, a 
BR-101, que corta o estado do Espírito Santo, 
uma das maiores rodovias deste país, que 
atravessa o país de sul a norte, na nordeste. 
Essa BR, no âmbito do estado do Espírito Santo, 
é dada em concessão num contrato desde 2013. 
Em maio de 2013, foi assinado o contrato com a 
Eco-101, unidade da empresa EcoRodovias e nós 
também estabelecemos aqui, nesta Casa, desde 
aquela época, eu estava presente, uma frente 
parlamentar para acompanhar esse contrato no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
Acompanhamos também, naquela ocasião, 
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quando estabeleceu uma frente parlamentar na 
Câmara Federal, naquela ocasião presidida pelo 
então deputado federal Marcus Vicente, que 
muito trabalhou fiscalizando o contrato de 
concessão do Governo Federal através da ANTT 
com a EcoRodovias.  
 Ocorre que naquele contrato estabelecia um 
ano de prazo para execução das praças de 
pedágio. Portanto, em maio de 2014, e foi 
religiosamente concluída em março de 2014, 
quando inicia a cobrança do pedágio. Ainda no 
contrato estabelecia que nos primeiros três 
anos a gente teria a conclusão da duplicação na 
região metropolitana, de Viana a Fundão, os 
primeiros três anos de contrato, o que não 
aconteceu até hoje. Mais ainda que nos 
primeiros cinco anos de contrato, portanto 
2018, nós teríamos a conclusão da duplicação 
de Cachoeiro do Itapemirim até Aracruz. Em 
2023, maio de 2023, a previsão contratual era 
que concluísse a duplicação da totalidade dos 
quase quatrocentos e oitenta quilômetros da 
BR-101 que corta o estado do Espírito Santo. 
 Ocorre que nós estamos muito distantes disso. 
Nós estamos muito próximos de concluir o 
tempo inicial do contrato, mas muito distantes 
da duplicação da BR-101 em todo o eixo do 
estado do Espírito Santo. Muito triste isso! 
Muito triste, porque o usuário acaba pagando 
três contas. Acaba pagando a conta da 
duplicação no IPVA, na Cide, imposto que 
incorre sobre a gasolina e todos os 
combustíveis, e agora ainda paga o pedágio. É a 
população que paga a duplicação e não teremos 
os serviços que estão contratados da forma que 
nós, a sociedade, contratou.  
 Então, eu fico muito triste de ter que fazer esse 
pronunciamento. Minha vontade era de chegar 
aqui e dizer que nós estávamos altamente 
contemplados, que depois de longos anos de 
espera por parte do Governo Federal que fizesse 
a duplicação para atender à demanda do 
tráfego na BR-101, nós não tínhamos êxito por 
parte dos investimentos do Governo Federal, 
mas que nós demos em concessão a estrada que 
nós, os usuários, assumimos uma conta a mais, 
mas que nós teríamos, as obras estavam dentro 
da normalidade, ao final do contrato, a rodovia 
toda duplicada, mas não é o que acontece! 

E aí, triste constatação. E eu caminho 
para encerramento, presidente! Triste 
constatação: ao andar nessa estrada 
semanalmente, como eu tenho que andar, mas 
também tantos outros têm que andar, pessoas 
têm que andar nessa estrada diariamente, a 
constatação de que ela não está com as obras 
adiantadas, muito longe da regularidade no que 
precisa estar com relação à duplicação das 
faixas de rolamento da BR-101. Muito triste 
isso!  

E agora a gente percebe que vem 
ampliando o tráfego das carretas bitrem de 
transporte de madeira, carretas que andam, 
chegam a andar vinte por hora nessas 
lombadas, uma carreta de trinta metros de 
comprimento. E aí, deputado Marcelo Santos, 
presidente da Comissão de Infraestrutura, eu 
demando V. Ex.ª, muito bem articulado, muito 
bem relacionado, que conhece muito a 
infraestrutura do nosso estado, haja vista que, 
durante muito tempo, vem presidindo essa 
comissão, esta Casa precisa tomar posição, a 
Comissão de Infraestrutura, liderada por V. Ex.ª, 
precisa tomar posição! E nós precisamos 
demandar a bancada federal, nós precisamos 
demandar a ANTT. Não dá para ficar esperando 
de mãos e braços cruzados, quando a gente já 
esgotou o tempo de contrato; a cobrança só 
aumenta!  

Eu sei muito bem que existe um 
instrumento lá, no pedágio, que contabiliza o 
volume de tráfego diariamente. Esse pedágio de 
Vitória, quando alcançasse dez mil carros por 
dia, a concessionária teria apenas um ano para 
entregar duplicado. Nós já alcançamos muito 
mais de dez mil carros por dia trafegando nessa 
BR-101, e nada de resposta da concessionária! 

Então, não é normal, não é peculiar, não 
é comum que a gente continue esperando 
apenas que a vontade da concessionária conclua 
essa duplicação! Eu repito: o usuário já paga 
três vezes para que a gente possa ter essa 
estrada duplicada; e nós estamos reféns do que 
pode acontecer diariamente, o volume de 
acidentes de trânsito, ceifando vidas de quem 
está pagando a duplicação dessa estrada! E 
nada de cumprimento do contrato! 
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Portanto, fica aqui o meu lamento, a 
minha reclamação, senhor presidente, para que 
esta Casa possa demandar com urgência a 
ANTT, a concessionária, o Governo Federal, o 
Dnit, para que, no menor tempo possível, a 
gente possa ter uma resposta e ter muito mais: 
a duplicação da tão necessária BR-101 no 
âmbito do estado do Espírito Santo! 

Muito obrigado pelo alongar do tempo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra a 
deputada Iriny Lopes. (Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra a 
deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 

tarde, senhores deputados e deputadas 
presentes nesta reunião híbrida da Assembleia 
Legislativa!  

Nós estamos fazendo uso da tribuna 
para lembrar todos os deputados e deputadas, 
todos que nos assistem, inclusive aqueles que 
são defensores da causa animal, de que nós 
estaremos fazendo aqui, amanhã, às 14h, neste 
plenário, uma reunião da CPI que investiga 
maus-tratos de animais no Espírito Santo, para 
colher as oitivas dos responsáveis pela morte de 
onze animais, onde dezesseis animais estavam 
presos em um apartamento, que denominamos 
apartamento da morte, no município de Vila 
Velha, presos, com fome e com sede, porque 
não existia nenhum tipo de alimento e água 
para esses animais. E onze deles vieram a óbito, 
morreram por inanição e desidratados. 

Entre os animais mortos foi possível 
identificar animais que foram resgatados, 
inclusive pela CPI. Um deles pela CPI, um pitbull, 
e outros que também foram resgatados das ruas 
em condições péssimas. 

A pessoa que pegou esses animais para 
acolhimento, a pedido da CPI, ela nos informava 
de que os animais estavam sendo abrigados em 
lares temporários. No entanto, eles estavam 
confinados em um apartamento, no município 
de Vila Velha, no centro de Vila Velha, 
destinados à morte. Porque era como se fosse 

um local de desova dos animais, onde aqueles 
que estivessem em piores condições de saúde 
eram levados para esse apartamento, onde a 
moradora de nome Bianca Guimarães, ela saiu 
durante vinte dias deixando os animais 
trancados dentro desse apartamento sem água 
e sem comida. Eles acabaram morrendo, cinco 
sobreviveram. 

Nós vamos estar discutindo aqui, 
amanhã, exatamente as responsabilidades, 
dando direito a chance dos implicados, dos 
acusados se defenderem nesta Casa, tendo em 
vista que tem alegado o cerceamento de defesa. 
 Nós estamos convidando a sociedade capixaba 
a participar conosco, a imprensa, deste 
momento. Nós consideramos a questão muito 
grave que chocou todo o estado do Espírito 
Santo e o país. Uma barbaridade dessa, uma 
atrocidade essa chacina que aconteceu em um 
apartamento, aqui no município de Vila Velha.  

Amanhã, além dos implicados que são 
Bianca Guimarães e seus pais, Lívia Guimarães e 
José Neto nós, também ouviremos 
testemunhas, o síndico do prédio, moradores do 
edifício, para verificar por que esses animais 
estavam nesse local e qual a razão, qual a 
motivação para essa atrocidade.  

Nós queremos chamar todos que 
puderem estar conosco neste momento, porque 
nós precisamos fazer justiça e fazer com que a 
sociedade, especialmente de nosso estado, 
compreenda que o respeito aos animais é 
primordial para que a gente construa uma 
política de paz, onde aquele que perante a lei, 
perante os recursos, perante a própria 
inteligência humana, ele está no topo da cadeia, 
ele está numa condição bem superior aos 
animais indefesos. E, nesse caso, os onze 
animais - dezesseis ao todo -, na chacina do 
apartamento da morte em Vila Velha.  

Acredito que não deu meus cinco 
minutos, mas não sei como é que desapareceu 
meu tempo rapidamente, acho que não 
marcaram.  

Quero também dizer que nós estamos 
preocupados com as chuvas que aconteceram 
neste final de semana, nesses últimos dias, 
inclusive até ontem, no interior do nosso 
estado. E, informar que subiu para oitocentos e 
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vinte o número de pessoas fora de casa depois 
dessas chuvas fortes que atingiram cidades do 
estado Espírito Santo. O dado do último boletim 
da Defesa Civil, na noite de segunda-feira, deu 
conta de que setecentos e sessenta e uma 
pessoas estão desalojadas. Ou seja, estão fora 
das suas casas e necessitam de ajuda.  

Eu quero apelar para o povo do Espírito 
Santo, que sempre foi solidário, que sempre 
ajudou tanto nas enchentes no estado Espírito 
Santo, tivemos o caso de Inconha, que ficou 
devastada, muito recente, com as chuvas, mas 
diversos outros municípios, Vargem Alta e, 
agora, Bom Jesus do Norte, que também está 
enfrentando uma situação de calamidade, onde 
nós temos diversas pessoas, seiscentos e 
cinquenta pessoas desalojadas que estão 
recebendo alimentação da Prefeitura, e vinte e 
oito desabrigadas que estão nos abrigos de duas 
escolas municipais. 

Quero mandar o meu abraço para o povo 
de Bom Jesus do Norte, para o meu querido 
prefeito Toninho Gualhano, e clamar à 
sociedade capixaba, à nossa população que 
ajude o povo do Sul do estado, que foi 
fortemente impactado pelas chuvas do final de 
semana e de ontem também, que ocorreram, 
principalmente no Sul do estado.  

É o que eu tenho a dizer hoje, senhor 
presidente, agradecendo a tolerância. E mais 
uma vez, chamando todos para essa reunião 
que acontecerá na quarta-feira. E quero lembrar 
aos doutores Emílio Mameri, Doutor Hércules, 
Bruno Lamas, eu acho que teve o Adilson 
Espindula, vários deputados que estiveram 
conosco em uma reunião para tratar de 
assuntos referentes, deputado Quintino 
também conhece, à Fazenda Estadual, aos 
problemas, hoje, enfrentados pelos auditores 
fiscais do estado Espírito Santo. É um retorno 
que nós teremos de uma conversa junto ao 
Governo do Estado por meio do secretário da 
Casa Civil, Davi Diniz. Nós estamos convidando, 
chamando os companheiros que deram a sua 
palavra que estariam nessa reunião, que 
acontecerá na próxima sexta-feira, às 10h. 
Estamos aqui lembrando os colegas desse 
importante compromisso que teremos na 
quarta-feira e na próxima sexta-feira, às 10h, 

aqui, na sala de reuniões do presidente da 
Assembleia. 

  
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Muito 
obrigado! 

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. (Pausa)  

Tendo declinado, com a palavra o 
deputado Luiz Durão. (Pausa)  

Tendo declinado, agora o deputado 
Marcelo Santos. (Pausa)  

Deputado, já está contando o tempo 
aqui, viu? 

  
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Boa tarde, senhor presidente da sessão, 
deputado Coronel Quintino, senhora e senhores 
deputados, especialmente deputado Sergio 
Majeski, que me dá a honra de assistir ao meu 
pronunciamento ao lado de Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Janete de Sá, Bruno 
Lamas, Hércules Silveira e meu médico, que está 
ali, Emílio Mameri, também colaboradores da 
Assembleia, nossos servidores e você que 
também nos assistir pelo canal TV Assembleia, 
pela rede social. É muito importante esse canal 
de comunicação.  

Eu gostaria, senhor presidente, de falar e 
pontuar sobre algumas ações importantes que a 
Comissão de Infraestrutura, ao longo do ano 
passado, veio desenvolvendo. É claro que, 
mesmo com o enfrentamento da Covid-19, nós 
tivemos a paralisação dos trabalhos e, 
naturalmente, isso atrasou um bocado. Mas a 
discussão que nós travamos na Comissão de 
Infraestrutura é um tema muito caro ao país e 
ao Espírito Santo. Eu estou falando do 
travamento das obras públicas, obras 
paralisadas no Brasil, obras paralisadas no 
Espírito Santo. E aí nós começamos a fazer 
reflexões importantes e aí, deputado Sergio 
Majeski, comecei a pensar com meus colegas 
deputados, aqui chamo atenção da deputada 
Janete de Sá, que é uma deputada atuante junto 
com o deputado Xambinho, deputado Adilson, 
V. Ex.ª, deputado Quintino, Hércules, Mameri e 
Bruno Lamas, nós temos, aqui, um debate no 
final do ano, que é a peça orçamentária, e esse 
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é o maior projeto que esta Casa vota 
anualmente. Estamos falando, por exemplo, que 
votamos ano passado uma peça orçamentária 
de quase vinte bilhões de reais. Ali, constam, 
deputado Bruno Lamas, recursos destinados 
para as mais diversas áreas, mas também para 
os poderes constituídos.  

Mas, um caso importante que me levou 
a refletir um bocado mais, foram as audiências 
públicas que esta Casa de Leis fez ao longo dos 
anos debatendo o orçamento anual, fazendo ali 
a subdivisão das microrregiões, indo para o 
Caparaó, para a Região Serrana, Norte, 
Noroeste, Região Metropolitana, e a Assembleia 
convidando todos para que pudessem discutir e, 
com a participação popular, definir aquilo que é 
o melhor, o caminho a ser seguido pelo Governo 
do Estado, através da peça orçamentária votada 
e aprovada aqui nesta Casa.  

E aí, diante de alguns quebra-molas que 
encontrei na estrada da vida, eu comecei a me 
perguntar para que fazer esse debate. E por que 
eu falo isso, deputada Janete e deputado 
Hércules? Por conta do Hospital Geral de 
Cariacica. Alguém já parou para pensar quanto 
tempo demorou para que o órgão ambiental do 
Estado pudesse liberar a licença para que aquele 
hospital pudesse ser erguido, começado ali a 
terraplenagem, a sondagem, a fundação? 
Demorou um tempo danado, porque a 
prioridade do instituto ambiental, do Iema, não 
era o Hospital Geral.  

Aí eu pergunto: para que nós debatemos 
então em todo o Espírito Santo, quais seriam as 
ações prioritárias, debatendo pela Comissão de 
Finanças. E depois, aquilo foi incluído numa lei, 
a maior lei que atravessa o ano inteiro para ser 
votada: a Lei Orçamentária Anual.  

A prioridade da lei não é a prioridade do 
Instituto Ambiental! Ora, há uma inversão! O 
acessório querendo impor regras ao principal, 
dizendo ao principal que a prioridade não é 
aquilo que está previsto no orçamento do 
estado, que foi debatido amplamente com a 
sociedade, que o Governo do Estado com a sua 
equipe técnica ao longo dos anos trabalhou, 
discutiu, conversou com prefeitos, técnicos, 
com a União Federal para elaborar uma peça 
orçamentária de um calhamaço de papel 

danado e definir ali as suas diretrizes, não só 
como a construção do Hospital Geral, mas com 
rodovias que vão ligar uma cidade a outras, a 
reurbanização de bairros, a humanização de 
uma avenida ou fazer ali a recuperação da 
malha rodoviária estadual. E aí aquilo que nós 
debatemos, aquilo que o Estado se debruçou 
para poder detalhar e construir uma peça 
orçamentária, aquilo que os deputados 
apresentaram de emenda parlamentar, 
deputado Coronel Quintino, não foi colocado 
como prioritário, ou seja, a Constituição está 
errada, a Federal, a Constituição Estadual está 
errada e a Lei Orçamentária Anual não serve 
para nada, principalmente para ser prioridade 
definida por aqueles que representam, por 
exemplo, a sociedade, que é a composição do 
Plenário representada pelos seus deputados.  

Eu queria fazer esse alerta, que é muito 
importante. Não estou aqui criticando o órgão 
ambiental, não! Eu estou dizendo para eles que 
existe uma norma a ser seguida, não é só a 
legislação ambiental, é a prioridade! O 
governador foi eleito por voto popular. Ele é o 
principal, é ele que apresenta para a Assembleia 
Legislativa o projeto de lei, é a Assembleia que 
na pluralidade debate, vota e por maioria 
aprova ou rejeita. E quando aprova, ela coloca lá 
aquilo que é prioridade da sociedade e aí os 
órgãos têm que seguir isso, mas infelizmente 
algumas obras não têm a prioridade que foram 
eleitas pela sociedade. 

 Então, eu quero que V. Ex.as façam essa 
mesma reflexão porque é muito ruim quando 
você tem a prioridade eleita pelo governador, 
aprovada por esta Casa de Leis, debatida por 
esta Casa de Leis e pelo Governo, porque o 
Governo do Estado faz o debate nas regiões, a 
Assembleia também. E aí quando vai para pedir 
o licenciamento ambiental não é prioridade 
aquilo que nós aprovamos e amplamente 
debatemos. Segue uma reflexão para esta Casa 
e segue uma reflexão para a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e para o Iema. Façam 
essa reflexão porque nós teremos que adotar 
algumas medidas e espero que não seja medida 
extrema, espero que vocês tenham a 
sensibilidade de entender que a prioridade aqui 
é atender o povo.  
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E nós economizamos, fizemos o dever de 
casa para nos tornarmos respectivamente 
diferentes e responsáveis, diferentes dos 
estados da Federação que não têm recursos 
para investir e não tiveram responsabilidade 
fiscal. Diferente desses, nós, aqui, temos e 
temos a capacidade de investimentos. O que 
nós não queremos é que aquilo que foi eleito 
como prioridade, não seja a prioridade para 
esses órgãos e a secretaria. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Marcos Garcia. (Pausa) 

Declinando, com a palavra o deputado 
Marcos Madureira. (Pausa) 

Declinando, com a palavra o Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 

Declinando, com a palavra a deputada 
Raquel Lessa. (Pausa) 

Declinando, com a palavra o deputado 
Renzo Vasconcelos. (Pausa) 

Declinando, com a palavra o deputado 
Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, os últimos dias vividos aqui no Brasil 
foram sacudidos por uma atitude do senhor 
presidente da República, uma atitude que o país 
estava esperando, desejando, que é uma 
intervenção na Petrobras. 
 Hoje, vi, numa televisão, em um canal de 
televisão, várias discussões de críticas ao 
presidente; quer dizer, críticas ao presidente por 
ter tomado uma atitude em favor do povo 
brasileiro. Mas, quando são contra, não tem 
jeito, vão falar contra, e vamos respeitar. 
 Mas o que o presidente fez? O ex-presidente - o 
atual ainda, porque ele está na presidência, 
Castello Branco - deu uma declaração de que a 
obrigação dele era cuidar da Petrobras, não 
tinha nada a ver com os caminhoneiros. Quer 
dizer, é como se ele dissesse: problema de 
caminhoneiro é lá com o presidente, é lá com as 
estradas, é lá com os problemas dele, nós não 
temos nada com isso. O que eu tenho aqui é a 

Petrobras para dar lucro, aumentar o preço toda 
semana e dane-se o povo brasileiro. 
 O presidente não gostou e está colocando um 
general que tem um currículo fantástico, de 
homem de inteligência, de administrador, não 
só nas Forças Armadas como também na 
reserva em cargos que ocupa no Governo 
Federal, especialmente na nossa querida 
empresa de energia elétrica, que faz divisa com 
o Espírito Santo, perdão, faz divisa do Brasil com 
o Paraguai. 
 Naturalmente que há uma reação do mercado, 
o mercado que vive com o lucro das empresas, 
com o lucro da empresa da Petrobras, que 
estava às mil maravilhas, todo dia subindo o 
preço. Sobe o dólar e aí há uma combinação de 
interessados, levantando sempre o preço do 
dólar, e o povo brasileiro que se dane. O preço 
da gasolina disparou: estava em quatro e 
cinquenta e, de repente, agora, passou de cinco 
e cinquenta. 
 Parabéns, presidente! A sua atitude é uma 
atitude em favor do povo brasileiro! E há quem 
diga que está tomando atitude é o populismo, já 
é a política para 22. Olha, o presidente não tem 
o direito de trabalhar em favor do povo 
brasileiro?!  
 Quem está satisfeito aí com o aumento diário 
ou semanal do petróleo? O povo já está 
pensando em andar a pé, andar de bicicleta, 
porque já não aguenta mais. Então, uma atitude 
tem que ser tomada.  

Hoje, eles soltam um decreto, que entra 
em vigor até trinta dias, para que todos os 
postos de gasolina coloquem lá: preço da 
gasolina que sai da refinaria da Petrobras, tanto, 
três e poucos reais; imposto cobrado pelo 
Governo Federal, x; imposto cobrado pelos 
Governos Estaduais... 
 Então, nós, brasileiros, temos que saber, pela 
Transparência, quem é que está recebendo o 
dinheiro do petróleo. Na hora de esculhambar, 
de brigar, de se aborrecer, tudo é em cima do 
presidente da República. E quando ele toma 
uma atitude em defesa do povo, aqueles que 
estão contra vão continuar contra; mas deviam, 
pelo menos, reconhecer que o Brasil não é dos 
tecnocratas. O Brasil não pode ficar entregue a 
meia dúzia de pessoas cuidando do mercado 
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financeiro e o resto do povo brasileiro que se 
dane! Como, em outros termos mais chulos - 
entendeu?! -, que se dane três vezes mais do 
que a gente gostaria de dizer. 
 Então, existe outra reclamação também do 
presidente, reclamação que pode ser até justa 
no ponto de vista principalmente daqueles que 
são opositores e que não aconselham o 
presidente a ser precipitado em certas 
declarações. 
 O problema da vacina contra a Covid-19. Olha, 
o presidente, lá atrás, dizia: Eu só vou comprar a 
vacina depois que a Anvisa aprovar. Por quê? 
Porque, se ele compra qualquer vacina e depois 
aumenta a mortalidade no Brasil inteiro, ele vai 
ser o responsável. E nós temos que dizer que a 
vacina tem que ser aprovada, realmente, pela 
Anvisa, ou aprovada por mecanismos 
internacionais que estão aplicando, estão 
produzindo bem, com bons e excelentes 
resultados. 

Ainda hoje, o noticiário publica que uma 
senhora que foi vacinada na Bahia, ainda estava 
na primeira vacina, antes da segunda, teve 
Covid-19. Isso é possível, é possível porque os 
cuidados que nós temos que ter de obediência 
ao protocolo, o cuidado que nós temos que ter 
obrigação para colaborar com os Governos 
Municipais, Estaduais e Federal, é em favor da 
nossa vida. Nós não podemos abusar. 

Durante o carnaval, nós vimos reuniões 
de mais de duzentas pessoas, trezentas pessoas, 
dez pessoas ali com Covid, passou para todo 
mundo. E quem é culpado disso? Nós também 
temos a nossa culpa. Então, pode faltar dinheiro 
no país para qualquer obra. Nós mesmos 
estamos reivindicando obras para o Espírito 
Santo, queremos obras, mas a preferência do 
Governo é para comprar vacina.  

O próprio ministro da Saúde - que está 
prestando um serviço extraordinário, com todos 
os problemas que ele tem, nós estamos 
obrigados a dizer - tem atendido a todos os 
estados com aparelhagem, pagando UTI, - não 
tem faltado o dinheiro para saúde, e ninguém 
vai me contestar sobre isso - já anunciou que o 
Brasil pode comprar quatrocentos milhões de 
vacinas durante este ano para que todo o povo 
brasileiro se sinta mais feliz, com mais 

segurança contra este mal terrível que é a 
Covid-19, que tem mostrado ao mundo inteiro 
que é mais forte dos que as Forças Armadas, os 
aviões de guerra, os tanques de guerra. A Covid 
que fecha os estádios, que fecha as igrejas. É o 
mal invisível que tem aí, pegou de surpresa, 
fazendo perder milhares de vidas em todo o 
mundo. 

Só resta para nós uma esperança, a fé, a 
vontade de pedir a Deus que nos ajude, mas o 
Governo está fazendo a sua parte. Ele compra 
qualquer vacina, desde que esteja dentro dos 
padrões e do protocolo internacional, que tenha 
a aprovação da Anvisa e, agora, com a 
aprovação, os maiores produtores dos Governos 
que estão usando e que a vacina, realmente, 
está dando bons resultados. 

Então, é necessário que a gente faça 
críticas às autoridades, mas é necessário que 
você, num momento como este, também 
estenda a sua mão e diga muito obrigado, 
porque não vai faltar vacina no país, desde que 
tenha vacina para vender, porque o Governo 
brasileiro vai comprar todas essas vacinas.  

São essas as nossas reflexões e pedindo 
ao povo, vamos pedir a Deus que abençoe esta 
terra do Espírito Santo para nos livrar desse 
grande mal. Vamos pedir a Deus que abençoe os 
governantes para que eles pensem mais na 
saúde do que em política, que pensem mais na 
vida do povo brasileiro e verifiquem quantas 
pessoas nós já perdemos, quantas famílias 
enlutadas com este mal da Covid-19.  

Fica aqui essa reflexão, deixo aqui o meu 
abraço fraternal às senhoras e senhores 
deputados. Os meus comprimentos aos 
parlamentares capixabas que, desde o início, 
têm dado a sua palavra, têm dado o seu alerta, 
principalmente os nossos médicos deputados 
que fazem parte da Assembleia Legislativa.  

O meu abraço, muito obrigado e que 
Deus abençoe a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Muito 
obrigado, excelência. 

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. (Pausa) 
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Tendo declinado, com a palavra o 
deputado Vandinho Leite. (Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra o 
deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, peço a palavra pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Sim. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Enquanto o 

colega se dirige para a tribuna, para registrar a 
presença da Preta, que está lá em cima, de São 
Mateus. Mulher aguerrida, lutadora, foi candidata 
a vereadora, nossa colega do PSB, está 
acompanhada do vereador Joceandro, de 
Sooretama. Seja sempre bem-vinda. Beijo no seu 
coração. Que Deus abençoe! Estamos aqui à 
disposição. 
 Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - PSL) – Amém, amém, Preta. 
Parabéns, também sou seu fã. Pode ter certeza. 
 Com a palavra o deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Muito obrigado, 
deputado Quintino, que dirige a sessão neste 
momento; deputado Bruno Lamas; deputado 
Hércules; demais deputados que estão no Plenário 
virtual; meus cumprimentos à Preta também, que 
estou conhecendo hoje. Acho que a gente não 
tinha tido oportunidade ainda. Cumprimento os 
funcionários desta Casa e aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia. 
 Hoje - peço até paciência ao deputado Quintino, 
porque devo me alongar um pouco mais -, alguns 
jornais têm manchetes dizendo: Majeski se torna 
réu, devido a um pedido do Ministério Público, se 
torna réu por improbidade, etc. E muitas pessoas 
entendem o que está acontecendo, sabem o que e 
está acontecendo. Nós já gravamos um vídeo 
sobre isso e foi amplamente divulgado nas redes 
sociais há uns quatro, cinco meses atrás, mas 
muita gente não sabe, muita gente tem 
questionado e muita gente tem me mandado 
mensagens de solidariedade e agradeço. 
 Tenho trinta anos, trinta e cinco anos dedicados à 
educação. Aqui mesmo, na Assembleia, tenho 
vários ex-alunos que trabalham aqui na 

Assembleia. Tivemos deputados aqui, como o 
deputado Lorenzo Pazolini, que foi meu aluno; o 
deputado Adilson Espindula foi meu aluno, tem 
filhos de deputados que foram meus alunos.  

A minha história não foi feita através de 
troca de favores, não foi feita me beneficiando de 
A, B ou C. Ela foi feita pela minha crença na 
educação e pela minha competência. E sempre 
primei, na sala de aula, pela ética, pela moral. 
Trabalhei vinte anos numa mesma escola e não 
me lembro do dia em que cheguei atrasado, 
porque tinha em mente que, se eu cobrava 
pontualidade dos meus alunos, eu tinha que dar o 
exemplo de pontualidade. E assim era. Eu discutia 
muito isso com os alunos na sala de aula e sempre 
dizia para eles: Olha só, se vocês não gostam da 
regra, nós temos que lutar para a regra mudar. 
Nós não estamos autorizados a descumprir a 
regra, porque nós não gostamos dela. 

E sempre fui muito ligado às questões 
sociais e sempre acompanhei pari passu a política 
brasileira. E, assim como aqueles que 
provavelmente estão nos assistindo, sempre 
muito indignado com muitas injustiças, com muita 
coisa errada que eu via e assim que me candidatei 
a deputado estadual. 

Provavelmente se não fui o primeiro do 
país, mas do estado, com certeza, o primeiro a 
fazer um processo seletivo para assessores do 
meu gabinete. Desde então, tenho um número 
muito reduzido de assessores em relação àquilo 
que eu poderia ter. Por exemplo, atualmente, 
tenho oito assessores dos dezenove que eu 
poderia ter. 

A minha média de economia, no gabinete, 
mensal é de aproximadamente trinta e cinco por 
cento em relação àquilo que eu poderia usar e, 
nos últimos anos, economizei perto de três 
milhões de reais com essas economias. 

Primo sempre pela transparência, pela 
ética e pelo cuidado com a coisa pública. Valorizo 
imensamente a democracia e suas instituições. 
Acho de extrema importância para a democracia 
instituições como o Legislativo, como o Judiciário, 
como o Legislativo, como o Executivo e as demais 
instituições que dão suporte, que são pilares 
também da democracia, como o Ministério 
Público, o Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia 
Militar e por aí vai. 

Agora, de onde vem esse processo que a 
Justiça, então, acatou a denúncia do Ministério 
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Público? No ano de 2019, foi aprovado por esta 
Casa, contra o meu voto, um projeto que criava 
trezentos cargos de livre nomeação para o 
Ministério Público. Nesse mesmo dia, era 
aprovado um projeto que eliminava o controle 
sobre funcionários ou assessores externos dos 
deputados aqui na Assembleia. Até aquela data, o 
Ministério Público perturbava a Assembleia o 
tempo inteiro dizendo que aquele relatório que 
era apresentado para controlar o trabalho dos 
assessores externos era muito frágil, que a 
Assembleia precisava controlar, de uma forma 
mais efetiva, esses assessores externos. 

E naquele dia em que foram aprovados os 
trezentos cargos para o Ministério Público, 
naquele dia, um projeto de lei eliminava esse 
relatório, passava a não precisar mais, assessores 
externos da Assembleia não precisam apresentar 
nenhuma comprovação do que fazem, quando 
fazem, que hora trabalham. Ao mesmo tempo, 
nessa mesma revogação, revogava-se, também, 
um item, um parágrafo, que dizia que assessores 
externos não podiam ter outro emprego, não 
podiam ter outra função – a partir daí passou a ter 
–, e nunca mais o Ministério Público disse um a 
sobre isso. Para o Ministério Público, passou, 
então, a não ter importância o que fazem esses 
assessores externos, se eles existem de fato, se 
não existem, se trabalham, onde trabalham, que 
hora trabalham. Passou a não existir.  

Eu critiquei, na época. Eu critiquei e achei 
estranho a coincidência de esses projetos terem 
sido aprovados no mesmo dia. O então 
procurador-geral, Éder Pontes, tentou uma ação 
contra mim no sentido de que eu teria quebrado o 
decoro parlamentar ao criticar e achar estranho a 
votação daquele dia. Como o Tribunal de Justiça 
devolveu a consulta que ele fez, e a sociedade 
também, opinando sobre isso, viu que aquilo 
desgastaria muito mais o Ministério Público do 
que a mim, ele, então, não deu continuidade. 
Mas, tinha dado uma entrevista no jornal A 
Tribuna que, no tempo certo, no tempo certo, o 
Ministério Público agiria em relação a mim.  

Cerca de três ou quatro meses após, 
então, começa um processo, um inquérito no 
Ministério Público por improbidade 
administrativa. O que o Ministério Público alega? 
Que eu teria usado o meu assessor jurídico para 
causas pessoais. Eu vou ler calmamente quais são 
essas causas pessoais que o Ministério Público me 

acusa. Um estudante de direito de primeiro 
período é capaz de analisar isso e ver claramente 
que não existe nenhuma dessas ações de cunho 
pessoal.  

A primeira ação foi protocolada em 
23/11/2006. É uma ação popular na 3ª Vara da 
Fazenda Pública Estadual em face da Escola de 
Serviço Público, a Esesp, e do secretário de Estado 
de Educação. Porque no dia 18 de outubro de 
2016 teria sido publicado no Diário Oficial o edital 
de processo seletivo simplificado para DTs. E aí, o 
que acontece? Como é que se abria um concurso 
para DT? A Constituição diz que a única forma de 
acessar cargo público é através de concurso. E 
ainda, para piorar, o Governo estava repassando à 
Esesp seiscentos e noventa mil reais e ainda 
cobrando dos professores uma taxa para fazer 
essa prova para ser DT. Essa é a primeira ação que 
o Ministério Público diz que é de cunho pessoal. 
Onde é que eu estou lucrando com isso ou que 
essa ação tem a ver comigo pessoalmente, com a 
pessoa? Eu estou aqui em nome da sociedade, eu 
estou aqui entrando com uma ação em prol da 
sociedade e do bom uso do dinheiro público. 

A segunda ação nossa é uma mandado de 
segurança protocolado dia 10/04/2017. Esse 
mandado de segurança, a que ele se referia? Eu 
tinha apresentado um projeto, aqui na 
Assembleia, em que seria obrigado a colocar no 
site da Assembleia as votações nominais dos 
deputados. No dia em que esse projeto foi 
aprovado aqui na Assembleia, sorrateiramente, o 
então líder do Governo apresentou uma emenda 
que nada tinha a ver com esse projeto. Era uma 
emenda que dizia que os deputados podiam 
retirar o nome de uma CPI mesmo depois de 
protocolada. Por quê? O que dizia o regulamento 
da Assembleia? Que deputados, depois de 
protocolado o pedido de uma CPI, não podiam 
mais retirar o nome. Como o então deputado 
Euclério Sampaio tinha conseguido dez nomes - 
que era o número mínimo para pedir uma CPI - 
para abrir uma CPI da Cesan, naquela época, o 
Governo estava fazendo de tudo para que a CPI 
não vingasse, mas ela já estava protocolada, ou 
seja, não podia mais tirar os nomes. Então, 
sorrateiramente, enfia-se uma emenda para que 
os deputados pudessem retirar o nome dessa 
possível CPI. Então, nós entramos com mandado 
de segurança no TJ para que fosse cancelada 
aquela votação de tal forma que não valesse a 
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emenda do deputado Gildevan Fernandes, que era 
o líder do Governo naquela época, porque era 
algo completamente absurdo. Então, o que isso 
tem a ver com uma causa pessoal? Se isso não é 
uma causa do mandato, uma causa do 
Parlamento, uma causa do legislador.  

E a última ação, protocolada em 
24/04/2019, é um procedimento comum no 
Juizado Especial Cível de Vitória em face de Renzo 
Oliveira dos Santos Colnago, Lorena Covre Malta e 
Igor Gabrielli Rosa terem feito uma fake news 
contra mim. Isso foi investigado pela Delegacia de 
Crimes Eletrônicos, que fez um trabalho 
excepcional. No inquérito, o delegado deixa muito 
claro, muito claro, que foi um crime em função do 
exercício da atividade parlamentar contra o 
deputado Sergio Majeski, que era uma arte que 
dizia assim: O deputado Sergio Majeski pretende 
apresentar um projeto para acabar com o uso da 
Bíblia. Era uma fake news contra o deputado 
Sergio Majeski, não era contra o cidadão Sergio 
Majeski.  
 Embora o inquérito da Polícia Civil diga 
claramente que era contra o deputado Sergio 
Majeski, contra a atividade parlamentar, o 
promotor que apresenta a denúncia contra mim, o 
tempo inteiro ele fala em fake news contra o 
cidadão Sergio Majeski, apesar de estar muito 
claro no inquérito da Polícia Civil, que foi 
apresentado inclusive ao Ministério Público, 
porque se fosse uma causa pessoal e não do 
parlamentar, não teria sido apresentado ao 
Ministério Público. Simples dessa forma. 
 Então essas foram as três ações, e aí qualquer 
advogado pode analisar isso que não tem o 
mínimo cabimento acusar de improbidade 
administrativa três ações desse porte. 
 O meu assessor jurídico, Rafael Carvalho 
Junqueira, que pediu exoneração na semana 
passada porque ele está sendo perseguido por 
esse mesmo promotor, que chegou ao absurdo de 
pedir ao Tribunal de Justiça que proibisse o meu 
assessor de advogar, sendo que isso só pode ser 
pedido pela OAB, e olha o absurdo de pedir uma 
coisa dessas. 
 E aí, na defesa que o meu assessor fez, ele 
menciona o caso de nove deputados da 
Assembleia Legislativa em casos similares, em 
alguns até piores do que esse. E aí, o que 
acontece? O promotor, ao invés de usar a 
argumentação do meu advogado, do meu 

assessor jurídico, ele abre uma ação como se o 
meu assessor tivesse denunciado esses nove 
deputados e esses advogados. E não era isso! Ele 
só estava colocando que não havia improbidade, 
tanto que existiam esses casos. 
 Agora, o promotor, então, abriu essas ações em 
relação aos advogados. Ainda sobre os deputados, 
que eu saiba, não tem ação nenhuma, mas ele não 
fez o que fez contra o meu assessor jurídico. 
Contra o meu assessor jurídico, esse promotor fez 
um absurdo, ele pediu todos os pontos do meu 
assessor jurídico. 

E aí, eu abro um parêntese para uma 
situação: uma vez eu fiz um pedido à Mesa da 
Assembleia que me enviasse ao gabinete todos os 
pontos dos funcionários da Assembleia, e foi-me 
respondido que não havia condição de fazer isso. 
A Assembleia não tinha condição de fazer isso. 
Mas teve condição de apresentar ao promotor 
todos os pontos do meu assessor jurídico. Mas até 
agora, este mesmo promotor não pediu ainda os 
pontos de todos esses advogados que ele está 
abrindo a ação. Até agora nada.  

E mais, ele excluiu dessa ação o 
procurador-geral desta Assembleia. E o 
procurador-geral desta Assembleia, por que ele 
entra nisso? Porque ele advoga, sendo que é 
proibido a procuradores comissionados 
advogarem. Ele não é efetivo da Casa, ele é 
comissionado, e diz claramente no art. 29, da 
OAB: 
 

Art.29. Os Procuradores 
Gerais, Advogados Gerais, 
Defensores Gerais e 
dirigentes de órgãos 
jurídicos da Administração 
Pública direta, indireta e 
fundacional são 
exclusivamente legitimados 
para o exercício da 
advocacia vinculada à 
função que exerçam, 
durante o período da 
investidura. 
 

 Por que o promotor excluiu uma ação de 
investigação contra o procurador-geral da 
Assembleia? Ele tem que abrir! Tem que abrir! 
Nós exigimos, agora, isonomia e tratamento de 
igualdade, porque se o promotor que fez essa 
ação dizendo de improbidade, até de 
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enriquecimento ilícito, imagina que com essas 
ações eu teria enriquecido ilicitamente, porque eu 
teria deixado de pagar a um advogado usando um 
assessor jurídico. É de um absurdo sem tamanho.  

Qual é o único objetivo disso? Macular a 
minha imagem, só. A intenção única é essa: a de 
macular a minha imagem. 
 Todo mundo sabe da minha probidade, todo 
mundo sabe da minha transparência, todo mundo 
sabe da minha história. Eu ajudei a educar, a 
formar milhares de cidadãos neste estado afora. 
Ex-alunos que conhecem a minha história, que 
sabem quem eu sou, o que eu faço, onde eu 
moro. 
 Então, assim... Agora, hoje, para a nossa surpresa 
- hoje, para a nossa surpresa -, A Gazeta traz uma 
matéria falando que o Ministério Público fez um 
acordo sobre uma questão de um funcionário 
fantasma aqui na Assembleia. Uma pessoa que 
teria passado quatro meses recebendo dinheiro 
da Assembleia sem trabalhar. E, pasmem, sabem 
que é o promotor que fez o acordo? O mesmo que 
me denunciou. Ora, um caso de funcionário 
fantasma não é caso para acordo. E nem o 
funcionário e nem o deputado foram 
denunciados. E esse é o mesmo promotor do caso, 
que fez uma peça... Se lerem a peça que ele 
enviou à Justiça e as coisas que ele diz a respeito 
da minha relação como deputado e do meu 
assessor, beira ao absurdo. 
 Mas agora eu me pergunto, para o Ministério 
Público não tem problema nenhum que ele não 
saiba onde estão os assessores externos dos 
deputados, o que eles fazem, que hora trabalham, 
qual é o tipo de atividade, mas olha o preciosismo. 
Numa parte, o promotor diz, na peça que ele 
envia à Justiça, que meu assessor teria deixado o 
local de trabalho para ir fazer esse tipo de serviço, 
como se isso aqui não fosse ligado ao meu 
gabinete. Ainda que não fosse, quer dizer que ele 
está preocupado que o meu assessor possa ter 
saído do gabinete durante uma, duas horas para ir 
protocolar uma ação que tinha a ver totalmente 
com o mandato, mas o Ministério Público não está 
preocupado com funcionário fantasma.  

E desse acordo, sobre a questão de 
assessor fantasma aqui na Assembleia, e que o 
Ministério Público faz uma ação de acordo, é a 
mesma coisa que ele esteja dizendo: Pode ter 
funcionário fantasma sim, e se alguém descobrir, 

depois a gente faz um acordo e as pessoas pagam 
uma multa e tal, e ali tudo é devolvido. 
 Àqueles que estão me ouvindo e me assistindo, 
nós vamos divulgar nas redes sociais um resumo 
desses processos que o Ministério Público me 
acusa de improbidade administrativa. Como eu 
disse, um estudante de Direito de primeiro 
período é capaz de analisar isso aqui e perceber 
claramente que isso nada tem a ver com uso de 
advogado pago pelo erário.  

E nós vamos continuar nos defendendo. 
Não queiram achar que isso me intimida, porque 
as pessoas estão achando que eu estou 
intimidado. Não é o Ministério Público. Esse 
promotor e mais não sei quem de dentro do 
Ministério Público acha que eu estou acuado. Eu 
sou um grande defensor das instituições, eu 
acredito no Ministério Público. É uma instituição 
séria. Como um todo, é uma instituição séria, mas 
como toda instituição séria, tem gente que não é 
séria.  
 E olha só, agora nós vamos esclarecer cada vez 
mais para a sociedade o que acontece. Porque 
olha só, usar dinheiro público para perseguir 
desafetos, porque pessoas de dentro do 
Ministério Público ficaram muito magoadas 
quando eu critiquei a criação dos trezentos cargos 
de livre nomeação, e continuo criticando, aquilo 
foi um absurdo. Criar trezentos cargos de livre 
nomeação, e no mesmo dia que era extinto o 
controle dos funcionários, dos assessores externos 
da Assembleia Legislativa. Eu vou continuar 
criticando. Eu não tenho medo.  

Nós podemos ir agora com essa ação para 
o TJ, nós podemos ir para o STJ, para o STF, para 
qualquer lugar, não tem problema. Mas muita 
coisa, muita coisa será esclarecida. A população 
passará a saber desse processo pari-passo, e tudo 
que acontece, como acontece, e como é que uma 
instituição importante, séria – uma instituição 
não, porque não se pode dizer do Ministério 
Público - de algumas pessoas usam o cargo, muito 
bem pagos pelo dinheiro público, para perseguir 
desafetos. 
 E esperamos, para concluir, presidente, e 
esperamos ansiosamente o mesmo tratamento 
aos demais casos da Assembleia. Que o senhor 
promotor, que hoje fez um acordo, né? Hoje não, 
mas que fez um acordo perdoando a questão de 
funcionários fantasmas, que ele dê tratamento 
isonômico e que denuncie todos os outros 
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deputados e seus advogados com o mesmo 
rigor. É só ele fazer um Control V, Control C. É só 
trocar o nome praticamente. E não se esqueça 
de incluir o procurador-geral da Assembleia. 
Não se esqueça de incluir. Nós iremos até aonde 
for para ter tratamentos isonômicos. E eu 
acredito muito na justiça, tanto na justiça divina, 
como ainda na justiça dos homens.  

Muito obrigado presidente. 
 

O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – V. 
Ex.ª me permite um aparte? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Oi, 
deputado Ferraço. 

 

O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 
Deputado, eu ouvi atentamente as explicações 
de V. Ex.ª. Ficou claro que o uso de um 
funcionário foi em favor de uma causa do 
Espírito Santo. Não foi de V. Ex.ª. Não foi 
pessoal. O processo está na mão de uma juíza 
muito competente e honesta, que vai separar o 
joio do trigo. Mas, eu podia, eu quero 
acrescentar, deputado, eu não podia deixar de 
falar para V. Ex.ª. 

V. Ex.ª é, sem dúvida alguma, um 
deputado que honra e dignifica esta Casa. O 
meu abraço, a minha solidariedade e parabéns 
pela sua conduta como deputado estadual. E V. 
Ex.ª tem brilhado tanto e tem honrado esta 
Casa. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 
obrigado, deputado Ferraço. Muito obrigado.  

Obrigado, presidente pela paciência. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – 23 de fevereiro 
de 2021, 17h13min. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrada a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, às 9h, para qual 
designo 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer 
 

ORDEM DO DIA:  

A mesma pauta da presente sessão, 
exceto as matérias votadas. 

 

Está encerrada a presente sessão.  
E o meu boa-tarde a todos. 

 

 Encerra-se a sessão às dezessete horas e treze 
minutos. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 26/2021 e 
43/2021;Discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 13/2019, 32/2019, 150/2019, 
337/2019, 418/2019, 445/2019, 
475/2019, 515/2019, 624/2019 e 
675/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 32/2020; 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
85/2020, 198/2020, 211/2020, 
242/2020, 279/2020, 345/2020, 
362/2020, 367/2020, 370/2020, 
374/2020, 379/2020, 382/2020, 
394/2020, do Ex-Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, 
397/2020, 398/2020, 400/2020, 
407/2020, 408/2020, 425/2020, 
433/2020, 445/2020, 448/2020, 
452/2020, 454/2020, do 
460/2020, 466/2020, 467/2020, 
468/2020, 473/2020, 474/2020, 
475/2020, 484/2020, 485/2020, 
486/2020, 487/2020, 489/2020, 
490/2020, 497/2020, 498/2020, 
501/2020, 514/2020, 519/2020, 
525/2020, 528/2020, 529/2020, 
532/2020, 538/2020, 545/2020, 
546/2020, 547/2020 e Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 16/2020) 
 

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