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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Emílio Mameri 
REUNIÃO: Extraordinária 
 LOCAL: Videoconferência 
DATA: 16/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 11:00 horas 
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL 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:  
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita de 

representantes da Diretoria e do Conselho da 
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim, para discorrer sobre o tema “A 
situação financeira e Operacional da Santa 
Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim”, por solicitação do Exmo. Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço; 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 08/03/21, às 18:17, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 
PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Emílio Mameri 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Videoconferência 
DATA: 19/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 09:00 horas 

 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL / AUDIÊNCIA PÚBLICA 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. 
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2 – ORDEM DO DIA:  
 
- “Audiência Pública de Prestação de Contas 
dos Trabalhos realizados pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Terceiro Quadrimestre de 
2020”, a ser apresentada pelo Excelentíssimo 
Senhor Dr. Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 
em conformidade com o disposto no § 5º do 
Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012. 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 08/03/21, às 18:19, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Emílio 

Mameri 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 16/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

  
PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
- Email da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, com as 
informações semanais das ações realizadas pela 
SESA no combate ao COVID-19, conforme 
ajustado na 6ª Reunião Ordinária Virtual da 
Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 19ª Legislatura, por solicitação do 
Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
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:  
 
- DELIBERAR visita da Dr.ª Danielle Chambô dos 
Santos, Médica Mastologista e Coordenadora do 
Serviço de Mastologia do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, na Reunião Ordinária 
Virtual desta Comissão, no dia 30 de março, 
terça-feira, às 9 horas, para discorrer sobre o 
tema “Touca hipotérmica para Quimioterapia”, 
por solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
de Marcos Tadeu Orlando, Físico Nuclear, 
Pesquisador e Professor do Departamento de 
Física da Universidade Federal do Espírito Santo 
– UFES, na Reunião Ordinária Virtual desta 
Comissão, no dia 16 de março, terça-feira, às 9 
horas, por Videoconferência, para discorrer 
sobre o tema “Propriedades da Areia 
Monazítica de Guarapari”, por solicitação do 
Deputado Doutor Hércules; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo em 
Reunião Extraordinária Virtual, no dia 16 de 
março, terça-feira, às 11 horas, por 
Videoconferência, a visita de representantes da 
Diretoria e Conselho da Santa Casa de 
Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, para 
discorrer sobre o tema “A situação financeira e 
Operacional da Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim”, por solicitação do 
Exmo. Sr. Deputado Theodorico Ferraço; 
 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da “Audiência Pública de Prestação 
de Contas dos Trabalhos realizados pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Terceiro 
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Quadrimestre de 2020”, a ser apresentada pelo 
Excelentíssimo Senhor Dr. Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5º do Art. 36 da Lei 
Complementar nº 141/2012, a realizar-se no dia 
19 de março, às 9 horas, por Videoconferência, 
podendo ser acompanhada ao vivo pela TV Ales 
(Canal Digital 3.2, Net 12, RCA 23 e SKY 519.2), 
pelo Youtube (youtube.com/alescomunicacao) e 
pelo Site da TV Assembleia (ales.es.gov.br). 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
da Dr.ª Roseane Valéria Bicalho Ferreira Assis, 
Médica Gastroenterologista, na Reunião 
Ordinária Virtual desta Comissão, no dia 23 de 
março, terça-feira, às 9 horas, para discorrer 
sobre o tema “Prevenção do Câncer 
Colorretal”, por solicitação do Exmo. Sr. 
Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo em 
Reunião Extraordinária Virtual, no dia 23 de 
março, terça-feira, às 12:00 horas,  por 
Videoconferência, a visita do Dr. José Tarcisio 
Barroso Zovico, Cirurgião do Aparelho digestivo 
e Coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica 
do Hospital Evangélico, para discorrer sobre o 
tema “Cirurgias Bariátrica”, por solicitação do 
Deputado Doutor Hércules; 
 
Pauta atualizada no dia 10/03/21, às 12:01 
horas, sujeita a alteração até a hora 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: 1ª Reunião Ordinária  
DATA: 18/03/2021  
DIA DA SEMANA: Quinta-feira  
HORÁRIO: 09:00 horas  
LOCAL: Hibrida – Plenário Dirceu Cardoso e 
Plataforma Webex Meet 

 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício nº 089/2021 – SESP/PC/SPRM/4ªDR/15º 
DP – Itacibá,  Cariacica – 01/03/2021 - expedido 
pela Dra. Tania Maria Zanoli em resposta ao  
Ofício nº 001/2021- CPAD (Termo de 
Declarações 001) que versa sobre o 
encaminhamento de BU’s  - Boletins Unificados, 
de nº 43870919 e 43917496 que relatam 
ameaças, atentados perpetrados por 
traficantes. 
 
DENÚNCIAS: 
-Termo de Declarações nº 002 prestado em 22 
de fevereiro do corrente ano por ABC que 
solicita providências em relação ao abuso 
sofrido por sua filha, cujo inquérito policial foi 
presidido na DPCA que resultou em processo 
que tramita na Comarca de Marechal Floriano. 
 
-Termo de Declarações nº 003 prestado em 03 
de março do corrente ano por BTR que solicita 
providências junto à DPCA e a DP Regional de 
Guarapari em relação aos BU’s de nºs 
43560689, 43141751 e 44309268, abusos 
ocorridos em Vila Velha e Guarapari solicitando 
celeridade nos inquéritos, por temer que o 
abusador fique impune. 

 
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. 
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2 – ORDEM DO DIA:  
 
2.1 - INDICAÇÕES:  
 
a) Indi
cação ao Prefeito do município de Vila Velha 
para reforçar o patrulhamento da guarda 
municipal no bairro Portal das Garças em Vila 
Velha em decorrência da forte presença do 
tráfico de drogas, conforme foi solicitado por 
moradores do bairro; 
 
2.2 DELIBERAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS: 
 
a) Política sobre Drogas “Vivendo o 
presente com um olhar para o futuro”, dia 
20/05/2021 de forma Híbrida, presencial no 
Plenário Dirceu Cardoso e virtual, via Plataforma 
Webex Meet. 
 
2.3 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS:  
 
Sugestão: à expedição de ofícios e 
comunicações às autoridades policiais, judiciária 
e ao ministério público, solicitando providências 
e medidas legais que possam ser realizadas 
imediatamente pela secretaria da comissão, nas 
denúncias de abuso à crianças e adolescentes e 
tráfico de drogas, principalmente quando 
houver risco para à vitima e sua família. 
 
 
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 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 - 
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 
✓ Defensoria Pública Geral do Estado do 
Espírito Santo – Defensor Geral - Exmº. Dr. 
Gilmar Alves Batista 
✓ Comando Geral da Polícia Militar - Exmº. 
Coronel Douglas Caus; 
✓ 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 
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✓ Departamento de Homicídios e Proteção 
à Pessoa – DHPP do Município de Cariacica - 
Delegado Dr. Eduardo Khadour 
✓ 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 
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; 
✓ 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; 
✓ 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; 
✓ 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 
✓ Secretário de Defesa Social de Cariacica - 
Exmº. Sr. Cláudio Victor 
✓ Secretário Municipal de Defesa Social / 
Secretaria Municipal de Ordem Pública e 
Serviços Urbanos de Viana - Exmº. Sr. Ledir da 
Silva Porto 
✓ 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 
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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 
✓ Conselhos Tutelares do interior do 
Estado: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, 
Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio 
Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio 
Vivácqua; Baixo Guandú, Barra de São 
Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, 
Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, 
Colatina, Conceição da Barra, Conceição do 
Castelo, Divino São Lourenço, Domingos 
Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, 
Fundão, Governador Lindemberg, Guaçuí, 
Guarapari, Ibatiba, Ibiraçú, Ibitirama, Iconha, 
Irupi, Itaguaçú, Itapemirim, Itarana, Iúna, 
Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, 
Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, 
Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, 
Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz 
Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro 
Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, 
Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do 
Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, 
Santa Teresa, São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São José do Calçado, São 
Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, 
Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila 
Pavão e Vila Valério. 

 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 
os trabalhos desta Comissão, e convido os 
Senhores Membros para a próxima que será 2ª 
Reunião Ordinária no dia 08 de abril (quinta-
feira) do corrente, às 9hs, de forma Híbrida, 
presencial no Plenário Dirceu Cardoso e virtual, 
via Plataforma Webex Meet. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO LUIZ DURÃO 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Ordinária  
DATA: 15/03/2021 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso/Plataforma 
Webex Meet 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/ nº 004/2021, do presidente da Câmara de 
Dirigentes Logistas de Vitória (CDL Vitória) 
Estanislau Ventorim, solicitando apoio desta 
Comissão junto ao Governo do Estado para que 
mantenha as instalações do Batalhão de Polícia 
de Trânsito (BPTran) no Parque Moscoso, 
Centro de Vitória; 
 
OF/PMES/CPOS/10ª CIAIND/P1/Nº 005/2021, 
do Quartel da 10ª Companhia Independente da 
PMES, em resposta ao 
OF/COMSEG/Nº009/2021, que versa sobre a 
intensificação da Patrulha Rural no Estado, 
informando que devido ao déficit de efetivo em 
que se encontram, resta prejudicado o 
empenho da modalidade de policiamento 
específico (Patrulha Rural). Todavia, mesmo 
com a defasagem, informam que buscam 
estratégias para atender de forma satisfatória a 
região interiorana da área em que atuam; 
 
OF/PMES/CPOS/3ºBPM/P-3/Nº002/2021, do 
3º Batalhão da PMES, em resposta ao 
OF/COMSEG/Nº003/2021, que versa sobre a 
intensificação da Patrulha Rural no Estado, 
informando que mesmo com déficit de 
militares, a Unidade implantou patrulha rural no 

município de Alegre e não descarta a 
possibilidade de ampliá-la, assim que o déficit 
de efetivo for solucionado. 
 
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:  
 
- SOLICITAÇÃO protocolada pelo deputado 
Theodorico Ferraço para a realização de 
audiência pública com a participação do 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, Cel. Alexandre Ofranti Ramalho, 
para expor as ações, projetos e programas da 
respectiva secretaria para o enfrentamento e 
redução da criminalidade no Espírito Santo.  
 
OF. Nº 084/2021, do deputado Bruno Lamas, 
solicitando a participação dos delegados 
titulares das Delegacias de Polícia Civil de 
Montanha e Serra na reunião desta Comissão, 
para exporem as condições e necessidades 
estruturais e de pessoal, podendo fazer uso de 
imagens, vídeos e leitura de depoimentos 
escritos que retratem com exatidão o objeto da 
convocação. 
 
OF. Nº 092/2021, do deputado Bruno Lamas, 
solicitando a participação da Capitã Bombeira 
Militar Sra. Gabriela Andrade de Carvalho, na 
reunião desta Comissão, para dirimir eventuais 
controvérsias apresentadas por meio da 
Mensagem de Resposta ao Pedido de 
Informações nº 117/2020 (decorrente do 
Requerimento de Informação nº 108/2020), 
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disponível no ALES Digital.  
 
OF/CONSEL Nº 006/2021, do presidente do 
Conselho Interativo de Segurança Pública de 
Linhares, Roque Félix de Barbe, solicitando 
espaço na reunião da Comissão de Segurança 
para apresentação do Projeto do Complexo de 
Segurança que está sendo idealizado em 
Linhares, Norte do Estado. 
  
 3 – COMUNICAÇÕES:  
 
A que houver. 
 
 

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

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado Freitas 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Marcelo Santos 
MEMBROS: Deputado Alexandre Xambinho 
 Deputado Emilio Mameri 
 Deputado Eng. José Esmeraldo 
 Deputado Dr. Rafael Favatto  
 Deputado Marcos Madureira 
 Deputado Dary Pagung 
 Deputado Adilson Spindula 
REUNIÃO: Reunião Extraordinária/ Audiência 
Pública  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso (Híbrida) 
DATA: 15/03/21  
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira HORÁRIO: 13h 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Não houve no período 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS 
AOS SENHORES DEPUTADOS: 
. Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
. Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
. Não houve no período 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
- Audiência Pública com o Secretário de 
Estado da Fazenda, Exmo. Senhor ROGELIO 
PEGORETTI CAETANO AMORIM, com 
objetivo de demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais do terceiro 
quadrimestre de 2019, em cumprimento ao 
§ 4º do art. 9º da Lei Complementar 101 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) de 
04/05/2000. 
 
 Audiência Pública com o Secretário de 
Estado da Fazenda, Exmo. Senhor ROGELIO 
PEGORETTI CAETANO AMORIM, com 
objetivo de demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais do 1º, 2º e 
3º quadrimestre de 2020, em cumprimento 
ao § 4º do art. 9º da Lei Complementar 101 
(Lei de Responsabilidade  
Fiscal) de 04/05/2000.  
 

5- COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 
os trabalhos desta Comissão, e convido os 
Senhores Membros para a próxima reunião que 
será Ordinária, dia 22 de Março, segunda-feira, 
às 13h30 minutos, no local a definir, desta Casa 
de Leis.  
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

PRESIDENTE: Deputado Bruno Lamas 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Coronel 
Alexandre Quintino 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 15/03/2021 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 12h15min 
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PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
- Ofício n° 009/2021/GDDP, justificando 
ausências nas reuniões da comissão de 
educação dos dias 23/02/2021 e 01/03/2021.  
 
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:  
 
- Deliberação sobre a mudança de horário da 
reunião semanal. 
- Aprovação do convite ao Conselho Estadual de 
Educação (CEE) para a participação de 
representante do presente conselho na reunião 
desta comissão no dia 29/03/2021. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- Discussão sobre o tema: ADIRES: sua 
contribuição para a Educação Capixaba. Com a 
presença do COORDENADOR GERAL – Diassis de 
Cássia Ximenes e do Diretor de Relações 
Institucionais - Carlos Frederico Jordão Ghidini. 
 
Pauta atualizada no dia 11/03/21, às 15:00 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
MINAS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado Alexandre Xambinho 
VICE-PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Reunião Virtual 
DATA: 16/03/2021 
 DIA DA SEMANA: Terça-Feira  
HORÁRIO: 11horas 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Não houve no período.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
- Projeto de Lei nº 69/2019 de autoria do 
Deputado Alexandre Xambinho que dispõe 
sobre a criação do Sistema de Cerco Inteligente 
de Segurança Metropolitana da Grande Vitória e 
dá outras providências. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS RELATORES:  
 
Não houve no período.  
 
D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 
Não houve no período.  
 
E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
- Deliberar convite ao Exmo. Senhor Paulo 
Roberto Foletto, Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
(SEAG) e ao Exmo. Senhor Tasso Lugon, Diretor 
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Presidente do Instituto de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Espírito Santo 
(PRODEST); para explanar sobre o projeto do 
governo do Estado: “Campo Digital”, que 
acontecerá em data e horário a ser definido.  
 
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
 
- As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Luciano Machado  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Bruno Lamas  
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro” 
DATA: 16/03/2021  
DIA DA SEMANA: terça-feira HORÁRIO: 13h  

 
PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
 1 – EXPEDIENTE: 
  
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF. nº35 /2021 - do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Alexandre Xambinho, justificando 
ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 
realizada no dia 02/03/2021. 
 
OF. nº 20/2021 - da Excelentíssima Senhora 
Deputada Iriny Lopes, solicitando que sejam 
convidados para participarem da Reunião desta 
Comissão, os Secretários Municipais de 
Educação dos diversos municípios mencionados 
abaixo, para explanarem sobre os protocolos de 
segurança a respeito da reabertura das escolas e 
volta às escolas, assim como, as recomendações 
pelo Direito à Vida. 

• Vitória - Senhora Juliana Rohsner Vianna 

• Vila Velha - Senhora Fabiana da Silva 
Kauark 

• Cariacica - Senhor José Roberto Martins 
Aguiar 

• Serra - Senhor Alessandro Bermudes 
Gomes  

• Guarapari - Senhora Tamili Mardegan da 
Silva 

• Fundão – Senhor Marcos Eduardo 
Nascimento Moraes 
 
 B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 28/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
EMENTA: Dispõe sobre a Reserva de Vagas para 
o Primeiro Emprego nas Empresas prestadoras 
de Serviços ao Estado do Espírito Santo, assim 
como nas Concessionárias e Permissionárias de 
Serviços Públicos Estaduais. 
 
PROJETO DE LEI Nº 76/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Institui o Estatuto da Pessoa com 
Câncer no Estado. 
 
PROJETO DE LEI Nº 165/19 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
 
PROJETO DE LEI Nº 262/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von Schilgen Ferreira  
EMENTA: Dispõe sobre a ineficácia de cláusula 
penal de fidelidade em contrato de adesão 
realizado com concessionárias de telefonia 
móvel e fixa na hipótese em que o consumidor 
comprovar a perda de vínculo empregatício 
posterior à avença contratual. 
 
PROJETO DE LEI Nº 412/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário à pessoa com fibromialgia nos 
estabelecimentos públicos e privados, no Estado 
do Espirito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº765/19 
AUTOR: Deputado Luciano Machado  
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EMENTA: Institui a Política Estadual Fomento ao 
Empreendedorismo de Negros, com a finalidade 
de criar condições para aumentar a inclusão, a 
produtividade e o desenvolvimento sustentável 
de empreendimentos liderados por negros no 
mercado. 
 
PROJETO DE LEI Nº288/19 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa  
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa pelos serviços públicos de água, luz e 
gás em caso de corte por falta de pagamento e 
adota outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº620/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos públicos e privados 
localizados no Estado do Espírito Santo 
inserirem, nas placas de Atendimento 
Prioritário, a prioridade especial aos maiores de 
oitenta anos e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 408/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre o direito à continuidade 
no fornecimento de energia elétrica ao portador 
de doença ou patologia cujo tratamento ou 
procedimento médico requeira o uso 
continuado de aparelhos e dá outras 
providências, no Estado do Espirito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº411/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
asilos, casas de repouso e similares, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº298/19 
AUTOR: Deputado Janete de Sá  
EMENTA: Dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos as diversas formas de abrigos 
emergenciais destinadas ao atendimento das 
pessoas em situação de rua. 

 
PROJETO DE LEI Nº239/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  

EMENTA: Altera a ementa e o art. 1º da Lei 
10.916 de 2018, que dispõe sobre a igualdade 
das premiações, para homens e mulheres, nas 
competições esportivas realizadas, apoiadas 
e/ou patrocinadas por órgãos e entidades do 
Poder Público Estadual. 
 
PROJETO DE LEI Nº414/19 
AUTOR: Deputado Raquel Lessa  
EMENTA: Altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 
1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo 
doadores de sangue como beneficiários de 
atendimento prioritário. 
 
PROJETO DE LEI Nº468/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von  
EMENTA: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 633/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho  
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
 
PROJETO DE LEI Nº520/19 
AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 10.322, 
de 30 de dezembro de 2014, que obriga as 
farmácias do Estado que participam do 
Programa “Farmácia Popular” do Governo 
Federal a afixarem em suas dependências, em 
local visível, a relação dos remédios 
contemplados por esse Programa. 
 
PROJETO DE LEI Nº463/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a vedação de qualquer 
tipo de embaraço, exigência, proibição, 
cobrança aos motoristas profissionais das 
categorias de transporte rodoviário de 
passageiros e transporte rodoviário de cargas e 
seus empregadores de usarem os pátios dos 
postos de combustíveis para cumprimento da lei 
do descanso, dentro do Estado do Estado do 
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Espírito Santo, conforme determina a Lei federal 
nº 13.103, de 2015 e estabelece outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº127/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Concede prioridade de atendimento 
aos portadores de diabetes nos casos de 
realização de exames médicos em jejum total. 
 
PROJETO DE LEI Nº589/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
lojas de materiais de construção, acabamentos e 
congêneres, com mais de 400m², para que 
disponibilizem uma seção reservada 
exclusivamente para exposição e venda de 
materiais de acabamentos, destinados a pessoas 
com deficiência e pessoas idosas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº480/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado. 
 
PROJETO DE LEI Nº460/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Determina a comunicação, por parte 
dos Condomínios Residenciais, Conjuntos 
Habitacionais e Congêneres sobre os casos de 
agressões domésticas contra mulheres, na 
forma que especifica, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº406/19 
AUTOR: Deputado Renzo Vasconcelos  
EMENTA: Obrigatoriedade dos hospitais 
particulares e empresas que forneçam o serviço 
de atendimento e primeiros socorros por meio 
de ambulância a informarem a unidade 
hospitalar onde fora levado o paciente socorrido 
 
PROJETO DE LEI Nº157/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  

EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no estado 
do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº488/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga os concessionários e 
revendedoras de veículos automotores a 
inserirem no sítio eletrônico e aplicativos de 
smartphones da empresa, os procedimentos de 
“Aviso de Risco” para saneamento técnico de 
risco à saúde e segurança dos consumidores e 
dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº430/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga as empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte público 
intermunicipal à instalação de aviso sonoro 
informando sobre paradas em pontos de ônibus 
de grande circulação no Estado do Espírito 
Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº447/19 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
EMENTA: Altera a Lei nº 9.615, de 05 de janeiro 
de 2011, que dispõe sobre a afixação de 
cartazes informativos nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 
margens das rodovias estaduais, alertando 
condutores de veículos automotores sobre os 
riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 
medicamentos. 
 
PROJETO DE LEI Nº302/19 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Revoga a legislação em vigor 
referente à utilização de veículos em diversos 
aspectos e condições no âmbito do Estado. 
  
PROJETO DE LEI Nº940/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Institui o certificado de qualidade de 
acessibilidade municipal, denominado "Selo de 
Acessibilidade", a ser outorgado as cidades 
capixabas que adotem medidas que garantam a 
acessibilidade e a inclusão das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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PROJETO DE LEI Nº155/18 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Dispõe sobre a afixação de aviso nas 
Unidades Policiais do Estado informando os 
direitos e as prerrogativas dos Advogados, no 
exercício da profissão. 
 
PROJETO DE LEI Nº419/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de sinalização de piso tátil nas 
dependências dos órgãos e entidades da 
administração pública direta, indireta, 
fundacional e nas empresas concessionárias de 
serviços públicos do Estado, e dá outras 
providências. 

 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Projeto de Lei nº 28/19, Projeto de Lei nº 
76/19, Projeto de Lei nº 165/19, Projeto de Lei 
nº 262/19, Projeto de Lei nº 412/19, Projeto de 
Lei nº 419/19, Projeto de Lei nº 765/19, Projeto 
de Lei nº 288/19, Projeto de Lei nº 620/19, 
Projeto de Lei nº 408/19, Projeto de Lei nº 
411/19, Projeto de Lei nº 298/19, Projeto de 
Lei nº 239/19, Projeto de Lei nº468/19, Projeto 
de Lei nº 633/19, Projeto de Lei nº520/19, 
Projeto de Lei nº463/19, Projeto de Lei 
nº127/19, Projeto de Lei nº Projeto de Lei 
nº589/19, Projeto de Lei nº480/19, Projeto de 
Lei nº460/19, Projeto de Lei nº406/19,Projeto 
de Lei nº157/19, Projeto de Lei nº 488/19, 
Projeto de Lei nº 430/19, Projeto de Lei 
nº447/19, Projeto de Lei nº 940/19, Projeto de 
Lei nº414/19,Projeto de Lei nº302/19.  

 
D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 
PROJETO DE LEI Nº89/20 
AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Dispõe sobre os direitos da pessoa 
portadora de sequela grave advinda de 
queimaduras e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº951/19 

AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Dispõe sobre o Incentivo à Instituição 
de Casas de Passagem ao cidadão que necessite 
de tratamento médico-hospitalar ou de 
realização de exames médicos fora de seu 
domicílio e adota outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 390/19 
AUTORA: Deputada Janete de Sá  
EMENTA: Determina a gratuidade de inscrição 
em concursos públicos estaduais para doadores 
de sangue no Estado do Espírito Santo. 
 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI Nº 479/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Institui o Cadastro Estadual de 
Pessoas com Deficiência como medida para 
facilitar a adoção de medidas de apoio por parte 
do poder público e providências que busquem 
melhorar suas condições, possibilitando ainda, 
um atendimento otimizado a esses cidadãos. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/12/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº460/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Determina a comunicação, por parte 
dos Condomínios Residenciais, Conjuntos 
Habitacionais e Congêneres sobre os casos de 
agressões domésticas contra mulheres, na 
forma que especifica, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº127/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Concede prioridade de atendimento 
aos portadores de diabetes nos casos de 
realização de exames médicos em jejum total. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº620/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von  
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EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos públicos e privados 
localizados no Estado do Espírito Santo 
inserirem, nas placas de Atendimento 
Prioritário, a prioridade especial aos maiores de 
oitenta anos e dá outras providências. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020  
 
PROJETO DE LEI Nº940/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Institui o certificado de qualidade de 
acessibilidade municipal, denominado "Selo de 
Acessibilidade", a ser outorgado as cidades 
capixabas que adotem medidas que garantam a 
acessibilidade e a inclusão das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/10/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 165/19 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/12/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº419/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de sinalização de piso tátil nas 
dependências dos órgãos e entidades da 
administração pública direta, indireta, 
fundacional e nas empresas concessionárias de 
serviços públicos do Estado, e dá outras 
providências. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020  
 
PROJETO DE LEI Nº480/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa  

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº430/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga as empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte público 
intermunicipal à instalação de aviso sonoro 
informando sobre paradas em pontos de ônibus 
de grande circulação no Estado do Espírito 
Santo. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº298/19 
AUTOR: Deputado Janete de Sá  
EMENTA: Dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos as diversas formas de abrigos 
emergenciais destinadas ao atendimento das 
pessoas em situação de rua. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 408/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre o direito à continuidade 
no fornecimento de energia elétrica ao portador 
de doença ou patologia cujo tratamento ou 
procedimento médico requeira o uso 
continuado de aparelhos e dá outras 
providências, no Estado do Espirito Santo. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020  
 
PROJETO DE LEI Nº 76/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Institui o Estatuto da Pessoa com 
Câncer no Estado. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº406/19 
AUTOR: Deputado Renzo Vasconcelos  
EMENTA: Obrigatoriedade dos hospitais 
particulares e empresas que forneçam o serviço 
de atendimento e primeiros socorros por meio 
de ambulância a informarem a unidade 
hospitalar onde fora levado o paciente socorrido 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa 
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ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 262/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von Schilgen Ferreira  
EMENTA: Dispõe sobre a ineficácia de cláusula 
penal de fidelidade em contrato de adesão 
realizado com concessionárias de telefonia 
móvel e fixa na hipótese em que o consumidor 
comprovar a perda de vínculo empregatício 
posterior à avença contratual. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/12/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 633/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho  
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 28/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
EMENTA: Dispõe sobre a Reserva de Vagas para 
o Primeiro Emprego nas Empresas prestadoras 
de Serviços ao Estado do Espírito Santo, assim 
como nas Concessionárias e Permissionárias de 
Serviços Públicos Estaduais. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/12/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº463/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a vedação de qualquer 
tipo de embaraço, exigência, proibição, 
cobrança aos motoristas profissionais das 
categorias de transporte rodoviário de 
passageiros e transporte rodoviário de cargas e 
seus empregadores de usarem os pátios dos 
postos de combustíveis para cumprimento da lei 
do descanso, dentro do Estado do Estado do 
Espírito Santo, conforme determina a Lei federal 
nº 13.103, de 2015 e estabelece outras 
providências. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 

PROJETO DE LEI Nº288/19 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa  
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa pelos serviços públicos de água, luz e 
gás em caso de corte por falta de pagamento e 
adota outras providências. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº157/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no estado 
do Espírito Santo. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº414/19 
AUTOR: Deputado Raquel Lessa  
EMENTA: Altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 
1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo 
doadores de sangue como beneficiários de 
atendimento prioritário. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº468/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von  
EMENTA: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº589/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
lojas de materiais de construção, acabamentos e 
congêneres, com mais de 400m², para que 
disponibilizem uma seção reservada 
exclusivamente para exposição e venda de 
materiais de acabamentos, destinados a pessoas 
com deficiência e pessoas idosas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
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PROJETO DE LEI Nº447/19 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
EMENTA: Altera a Lei nº 9.615, de 05 de janeiro 
de 2011, que dispõe sobre a afixação de 
cartazes informativos nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 
margens das rodovias estaduais, alertando 
condutores de veículos automotores sobre os 
riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 
medicamentos. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº488/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga os concessionários e 
revendedoras de veículos automotores a 
inserirem no sítio eletrônico e aplicativos de 
smartphones da empresa, os procedimentos de 
“Aviso de Risco” para saneamento técnico de 
risco à saúde e segurança dos consumidores e 
dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº411/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
asilos, casas de repouso e similares, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº520/19 
AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 10.322, 
de 30 de dezembro de 2014, que obriga as 
farmácias do Estado que participam do 
Programa “Farmácia Popular” do Governo 
Federal a afixarem em suas dependências, em 
local visível, a relação dos remédios 
contemplados por esse Programa. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº239/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  

EMENTA: Altera a ementa e o art. 1º da Lei 
10.916 de 2018, que dispõe sobre a igualdade 
das premiações, para homens e mulheres, nas 
competições esportivas realizadas, apoiadas 
e/ou patrocinadas por órgãos e entidades do 
Poder Público Estadual. 
RELATOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 412/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário à pessoa com fibromialgia nos 
estabelecimentos públicos e privados, no Estado 
do Espirito Santo. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/02/2020  
 
3- COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta Gerada às 14h do 10/03/ 2021. 
Sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 

DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA 
AGRÁRIA 

 

Presidente: Deputada Janete de Sá 
Vice-presidente: Deputado Marcos Garcia  
Reunião: Ordinária 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
Data: 16/03/2021 
Dia da semana: Terça-feira 
Horário: 10 horas  
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE  
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  
OF/SEFAZ/GABSEC/N° 033/2021: Do Exmo. Sr. 
Rogelio Pegoretti Caetano Amorim, Secretário 
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de Estado da Fazenda, em resposta ao 
requerimento de informações nº 131/2020 
formulado pela Comissão de Agricultura da 
ALES, no qual solicitou a Secretaria, informação 
a respeito do montante de ICMS arrecadado e 
estimativa do montante sonegado do imposto 
para café conilon e arábica. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: Não houve no 
período. 
 

C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: Não houve no período. 
 

D – PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: Não houve 
no período. 
 

E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: Não 
houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: As que ocorrerem.  
 
3- COMUNICAÇÕES:  
 
Debate sobre as alternativas para a instalação 
de um píer para as embarcações dos pescadores 
artesanais da Prainha - Vila Velha, em função da 
implantação do Aquaviário.   
 
 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE 
ESGOTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Gandini  
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado Alexandre 
Xambinho 
LOCAL: Reunião Virtual “On-Line” 
DATA: 17/03/2021 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

1 – Expediente:  
 

Correspondências Recebidas 
- Não houve no período. 

2 – Comunicações: 
 

Tema da reunião: “Palestra sobre o Marco 
Regulatório do Saneamento Básico”.                              
 

3 – Palestrante: 
- Nilton Costa Filho – Representante da 
Comissão de Meio Ambiente da OAB/ES; 
 

Convidados: 
- Representante da CESAN; 
- Representante do IEMA. 
 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO 
DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

MEMBROS: Deputado Gandini 
                     Deputado Alexandre Xambinho 
                     Deputado Bruno Lamas  
                     Deputado Carlos Von 
                     Deputado Cel. Alexandre Quintino  
                     Deputado Dr. Emílio Mameri 
                     Deputado Dary Pagung 
                     Deputado Luciano Machado 
                     Deputada Janete de Sá 
                     Deputado Marcos Garcia 
                     Deputado Marcelo Santos 
                     Deputado Renzo Vasconcelos  
REUNIÃO: Reunião de Instalação da Frente 
Parlamentar de Fiscalização dos Programas 
Habitacionais no Estado do Espírito Santo.   
LOCAL: Reunião Virtual “On-Line” 
DATA: 17.03.21 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 08h e 20min 

 
PAUTA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DOS 
PROGRAMAS HABITACIONAIS NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 
 

1 – Expediente:  
 
Correspondências Recebidas:   
Não houve no período.  
 
2 - Ordem do dia: 
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- Instalação da Frente Parlamentar de 
Fiscalização dos Programas Habitacionais no 
Estado do Espírito Santo; 
 

- Eleição de Presidente e Secretário Executivo da 
Frente; 
 

- Demais deliberações que os membros 
entenderem necessárias. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 446 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, ANA CECILIA CARNEIRO, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 447 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, ARY MACHADO DA SILVA 
NETO, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Bruno 

Lamas, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210661/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 448 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, FERNANDA GOMES 
PEREIRA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 449 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, JEANNY GRAZIELLE GARCIA, 
do cargo em comissão de Supervisor de 
Gabinete da 1ª Secretaria, código SGPS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 450 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar n.º 46, 
de 31 de janeiro de 1994, JOÃO BATISTA 
VENANCIO DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado José Esmeraldo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 451 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, JULIANA ESPINDULA DE 
ALCANTARA, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 452 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, NELISON MIRANDA DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assistente 

de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Bruno 
Lamas, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210663/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 453 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, SANDRA MARA PELISSARI 
REPOSSI, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 454 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, WANDERSON MELGAÇO 
MACEDO, do cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, Documento assinado 

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



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 

ATO Nº 455 
 

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, ADEILSON MINCHIO BROETTO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Casa dos Municípios, código SCM, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 456 
 

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, ALEXSANDRA SCHUNCK RODRIGUES 
PEDRONI, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 457 
 

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, ARY MACHADO DA SILVA NETO, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Bruno Lamas, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210662/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 458 
 

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, CINTIA CRISTINA DE VARGAS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 459 

 
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, DANIELLA STEFFENS MELGAÇO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 460 
 

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, DAVI ROEPKE VIANA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 461 
 

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, JOÃO BATISTA VENANCIO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 462 
 

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, JOMAS BARBOSA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 463 

 
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, LEANDRO BAIENSE SCARAMUSSA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado Emílio 
Mameri, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210665/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 464 

 
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, NELISON MIRANDA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Bruno 
Lamas, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210664/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 465 
 

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, RODRIGO SALES CAMPELO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Marcos 
Garcia, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210670/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 466 
 

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, SCHEYLA ARMANI GONCALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 467 
 

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

DESIGNAR, a servidora efetiva LUCIANA 
MARIA FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA, 
matrícula nº 201120, para o exercício da 

seguinte Função Gratificada: Coordenação do 
Setor de Revisão de Documentos Oficiais – FG3, 
Código FGSRDO, área de atuação: Setor de 
Revisão de Documentos Oficiais, nos termos da 
Resolução nº 2.890, de 14/01/2011 e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 468 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, JESSICA NASCIMENTO 
DANTAS, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Hudson Leal, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
210675/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 469 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, THAYRONE SANTOS 
CARLINI, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Hudson Leal, por solicitação do 
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próprio Deputado, contida no processo nº 
210676/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 470 

 

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, ARTHUR DALRIO DINO, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Hudson Leal, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210678/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 471 

 
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, GLEOMAR MARCELO FONTANA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Hudson 
Leal, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210681/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 472 
 

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, JOSÉ MARCOS DE CASTRO, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Hudson Leal, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210680/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 473 
 

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, LIVIA BERNARDO NUNES QUINTÃO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado 
Hudson Leal, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210679/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 474 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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CESSAR, a partir de 04/01/2021, os 
efeitos do Ato nº 2488, publicados em 
13/01/2020, que designou a servidora efetivo 
SAMARA JECKEL FERREIRA DE CASTRO, 
matrícula nº 207884, para a Função Gratificada 
Especial por Gestão de Contratos – FGEGC3.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 475 
 

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

DESIGNAR servidora SAMARA JECKEL 
FERREIRA DE CASTRO, matrícula nº 207884, 
ocupante do cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO 
SÊNIOR com o objetivo de acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato nº 014/2018, 
cujo objeto é a prestação de serviço de 
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 160423, onde não 
acarretará aumento de despesa para a ALES, 
tendo seus efeitos retroativos a 04/01/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 476 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, ELISANGELA GOMES DA 

SILVA LEAL, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210683/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 477 

 
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, ELISANGELA GOMES DA SILVA LEAL, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Erick Musso, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
210682/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 478 

 
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, GILDEVAN ALVES FERNANDES, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210684/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ERRATA 

 
Na publicação do Ato nº 335 de nomeação de 
gestor ao Contrato nº 013/2018, publicado no 
dia 01 de março de 2021:  
 
Onde se lê: 
“(...)matrícula nº 207961(...)” 
 
Leia-se: 
“(...)matrícula nº 207884(...)” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em  

09 de março de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ERRATA 
 
No Ato nº 379, publicado em 04/03/2021 
 
Onde se lê: 
“(...) THUANNY BASSETTI CADORINI (...)” 
 
Leia-se: 
“(...) TUANNY BASSETTI CADORINI (...)” 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: JÚLIA FREITAS COTTA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 11.03.2021 a 31.12.2021  

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte um centavo). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: THAIS ARIÁDNA LEMOS 
GUIMARÃES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino médio 

4. VIGÊNCIA: 15.03.2021 a 14.03.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 828,57(oitocentos e 
vinte oito reais e 
cinquenta sete centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 098 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Denise Aquino dos Santos, matricula 
207981, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 10(Dez) dias, com início em 
08/03/2021 e final em 17/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de março 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 099 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor Joaquim Capistrano de Souza, 
matricula 209797, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 07(Sete)dias, com início 
em 04/03/2021 e final em 10/03/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de março 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 100 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor Marcio Clayton da Silva, matricula 
201667, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 08(Oito)dias, com início em 
05/03/2021 e final em 12/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de março 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 101 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 27 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Monica Passos de Abreu, matricula 
35337, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01(HUm) dia, com início em 
08/03/2021 e final em 08/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de março 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 102 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Renata Hingel, matricula 210220, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 
02(Dois) dias, com início em 08/03/2021 e final 
em 09/03/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de março 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 103 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora Rubia dos Anjos Dalla Bernardina, 
matrícula 207658, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04(Quatro) dias, com início 
em 09/03/2021 e final em 12/03/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de março 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 104 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Titina Maia Cardoso Santos, matricula 
207921, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01(Hum) dia, com início em 
05/03/2021 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 

09 de março de 2021. 
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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 105 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Valeria Spelta Vulpi, matricula 
209271, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01(Hum) dia, com início em 
05/03/2021 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 

09 de março 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 106 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora Valeria Spelta Vulpi, matricula 
209271, deste Poder Legislativo, na forma do 

artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01(Hum) dia, com início em 
08/03/2021 e final em 08/03/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de março 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 107 

 
 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, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
TRANSFERIR as férias regulamentares da 
servidora abaixo relacionada: 
   

Matrícula Servidora Exercício Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208546-02 CAMILA ZORZAL 
BERNARDES 

2020 01/01/2021 a 
30/01/2021 

01/12/2021 à 
30/12/2021 

30(trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de março 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  
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PORTARIA Nº 108 
 
 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, considerando que 
houve a necessidade do servidor permanecer 
no exercício de suas funções, em prol do 
interesse público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa 
da chefia imediata e com base nas 
informações da CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
da servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidores Exercício Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

034138-01 JORGE ANTONIO 
FERREIRA DE SOUZA 

2017 12/07/2021 à 
26/07/2021 

20/11/2022 à 
04/12/2022 

15(quinze) 

207080-03 PEDRO AUGUSTO 

TEIXEIRA DOS 
SANTOS 

2021 18/02/2021 à 

19/03/2021 

01/09/2022 à 

30/09/2022 
30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 12 de março 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 109 
 
 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, considerando que 
houve a necessidade do servidor permanecer 
no exercício de suas funções, em prol do 
interesse público, durante o período de férias 

inicialmente marcado, conforme justificativa 
da chefia imediata e com base nas 
informações da CGRH, resolvem, 
 
 SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares da servidora abaixo 
relacionada: 
 

 
Matrícula 

 
Servidora 

 
Exercício 

Período 
marcado 

A partir de Marcar 
para 

Quantidad
e de dias 

209629-02 FERNANDA 
GOMES 

PEREIRA DA 
SILVA 

2021 18/02/2021 
à 
19/03/2021 

09/03/2021 14/06/2021 
à 
24/06/2021 

11(onze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 12 de março 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 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Processo n.º 201245/2020 

Pregão Eletrônico n° 010/2021 
Registro de Preços 

Exclusivo para ME e EPP 
 
Objeto: fornecimento, com entrega parcelada, 
de gêneros alimentícios. 
O Edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
"Transparência", "Consulta Licitações" e 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 29 de março 
de 2021, às 14:00 horas. 
Maiores informações pelo e-mail 
scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-3874. 
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Vitória/ES, 11 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços nº 004/2021 

Processo nº 201244/2020 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico – Registro 
de Preços nº 004/2021, referente ao 
fornecimento, com entrega parcelada, de 
papel A4 alcalino branco, que teve como 
resultado do lote único: Humaitá Comércio de 
Papéis e Alimentos Eireli (CNPJ nº 
36.214.108/0001-24), com valor total de R$ 
81.300,00 (oitenta e um mil, trezentos reais). 

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

 
Vitória/ES, 11 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretária 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º 201242/2020 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços n° 009/2021 
Lote 01 – participação ampla 

Lotes 02 e 03 – exclusivos para ME e EPP 

 
Objeto: fornecimento, com entrega 
parcelada, de materiais de expediente, copa 
e cozinha e informática, conforme 
especificações contidas no anexo I do edital. 

 

O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 25/03/2021, 
às 14h00min. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 

 
Vitória/ES, 11 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Processo n.º 201246/2020 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços n° 011/2021 

Exclusivo para ME e EPP 

 
Objeto: fornecimento, com entrega 
parcelada, de açúcar cristal, conforme 
especificações contidas no anexo I do edital. 

 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 31/03/2021, 
às 14h00min. 

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

 
Vitória/ES, 11 de março de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA – 12.03.2021 • 

 

HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

 

Dia de Campo na TV 

 

Conheça a técnica de aplicação de fertilizantes 
fosfatados nas lavouras de cana-de-açúcar para 
aumentar a fertilidade do solo 

 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 
 

01h15 

 Interesse Público Ministério Público acompanha denúncias de 
irregularidade na vacinação contra o Covid-19. Em São 
Paulo, o MP faz acordo com a Receita Federal para 
ampliar a gratuidade do CPF. E em Minas Gerais, faz 
parcerias para a recuperação de estações ferroviárias 
no estado 
 

01h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Proteção à Criança e de Política Sobre 
Drogas  

03h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Justiça  
 

04h45 Sessão de posse  Deputados Suplentes 
 

05h20 Reunião ordinária híbrida Comissão de Justiça 
 

06h15 Reunião ordinária híbrida Comissão de Educação 
 

07h00 Dia de Campo na TV No programa Dia de Campo na TV vamos falar sobre a 
desmama racional que diminui o estresse causado pela 
separação e melhora o bem-estar animal 
 

07h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a 
entrevista com a Promotora de Justiça Vanessa Morelo 
Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do Centro 
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de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de 
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os 
direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de 
consumo com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, dentre outros assuntos 
 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 

08h30 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, 
mas é grande em diversidade, atrativos naturais e 
culturais. Apesar disso, o estado ainda não está na 
vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai 
saber mais sobre as potencialidades e desafios do 
setor turístico no Espírito Santo 
 

09h00 Reunião ordinária híbrida Comissão de Agricultura  
 

10h40 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Turismo 
 

12h00 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio 
Mameri (PSDB) é o entrevistado do programa Com a 
Palavra. O deputado destaca suas atividades 
parlamentares com ênfase nas áreas do meio 
ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso 
de canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e 
similares 
 

12h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a 
entrevista com a Promotora de Justiça Vanessa Morelo 
Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do Centro 
de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de 
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os 
direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de 
consumo com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, dentre outros assuntos 
 

13h00 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, 
“Título Provisório". Já em sua segunda edição, a obra 
conta a história da imprensa e movimentos estudantis 
na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ – a 
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas décadas 
de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro 
“Vagalume-Farol, de poesias” 
 

13h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do 
país 
 

14h00 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, 
mas é grande em diversidade, atrativos naturais e 
culturais. Apesar disso, o estado ainda não está na 
vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai 
saber mais sobre as potencialidades e desafios do 
setor turístico no Espírito Santo 
 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 

15h00 Tribunal de Contas do ES Acompanhe os trabalhos da Corte de Contas do ES 
 

18h00 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio 
Mameri (PSDB) é o entrevistado do programa Com a 
Palavra. O deputado destaca suas atividades 
parlamentares com ênfase nas áreas do meio 
ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso 
de canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e 
similares 
 

18h30 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, 
“Título Provisório". Já em sua segunda edição, a obra 
conta a história da imprensa e movimentos estudantis 
na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ – a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas décadas 
de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro 
“Vagalume-Farol, de poesias” 
 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro 
Bellumat 
 

19h30 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do 
ocidente compõe a culinária japonesa apreciada em 
terras capixabas 
 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência Política no Brasil 
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20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas 
ao assédio moral 
 

21h00 Interesse Público Acompanhe as ações do Ministério Público Federal 
 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Encarceramento da massa 
 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 

22h15 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio 
Mameri (PSDB) é o entrevistado do programa Com a 
Palavra. O deputado destaca suas atividades 
parlamentares com ênfase nas áreas do meio 
ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso 
de canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e 
similares 
 

22h45 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a 
entrevista com a Promotora de Justiça Vanessa Morelo 
Amaral. Vanessa Morelo é a atual dirigente do Centro 
de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de 
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os 
direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de 
consumo com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, dentre outros assuntos 
 

23h15 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, 
“Título Provisório". Já em sua segunda edição, a obra 
conta a história da imprensa e movimentos estudantis 
na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ – a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas décadas 
de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro 
“Vagalume-Farol, de poesias” 
 

23h45 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do 
ocidente compõe a culinária japonesa apreciada em 
terras capixabas 
 

 

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 

 

DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
08 DE MARÇO 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, Carlos Von, 
Doutor Hércules, Doutor Hudson Leal, 
Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 
Freitas, Gandini,  Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite; registraram 
presença virtual os senhores deputados 
Coronel Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 
Engenheiro José Esmeraldo, Erick 
Musso, Iriny Lopes, Luiz Durão, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão de acordo com o painel eletrônico, que 
neste momento está ausente por falta de 
manutenção. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão e convido o deputado 
Marcos Garcia, que neste momento assume a 
liderança do Governo interino, uma vez que foi 
indicado pelo governador como vice-líder do 
Governo. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-
lo. Exercer este papel aqui nesta Casa é uma 
tarefa árdua, mas V. Ex.ª tem o preparo 
necessário para liderar o Plenário e a base aliada 
do Governo.  

Neste momento convido o nosso 
deputado do Município de Linhares, para que 

possa proferir a leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Está aqui, V. Ex.ª pode ler. 
Deputado Marcos Garcia exercendo, 

neste momento, a liderança do Governo. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, boa tarde. 
 

(O senhor deputado Marcos 
Garcia lê: Salmos, 147:05) 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

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

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Marcos Garcia.  

Pela ordem, deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Quero 

agradecer ao governador Renato Casagrande 
pela confiança que depositou em mim, me 
entregando aqui a vice-liderança do Governo. 
Quero agradecer também ao secretário Davi 
Diniz, e dizer para vocês que sou movido a 
desafios. Aceitei este desafio, mas sozinho não 
conseguirei chegar a lugar nenhum. Então, vou 
precisar muito das deputadas e deputados 
amigos, os da base e aqueles que não são da 
base.  

Quero me colocar à disposição dos 
amigos, colegas, e dizer pra vocês que isso aqui 
é uma família. Eu, com dois anos aqui de 
mandato, já chegando ao segundo biênio do 
meu mandato, quero dizer para vocês que é 
uma honra muito grande, presidente, em pouco 
tempo de Governo, dentro desta Casa, chegar à 
vice-liderança do Governo; pra mim é motivo de 
muito orgulho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª terá no item 4 da pauta 
um tempo para poder se comunicar. 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 
muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Antes de passar a palavra para 
os deputados que estão na fila, informo que fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
Antes, porém, declaro a mesma aprovada como 
lida, conforme disponibilizado no site da 
Assembleia. 

Apelo àqueles que estão no modo virtual 
que possam desligar o microfone dos seus 
respectivos aparelhos, pois tem interferido aqui 
na sessão. 

Pergunto a algum colega deputado se 
quer fazer algum registro de um minuto de 
silêncio pelo falecimento de algum ente ou de 
alguém que tenha representatividade e que vale 
aqui o registro. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, pela ordem! 
Peço um minuto de silêncio pelo 

falecimento do colega, exatamente ontem, 
Osveraldo Salgado, médico, que faleceu de 
Covid. Mais uma vítima de Covid-19.  

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hércules pede um 
minuto de silêncio. Mais algum parlamentar? 
Deputado Ferraço? 

Pois não, deputado Ferraço. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

A cidade de Marataízes, a de Itapemirim e a de 
Cachoeiro perdeu um médico, com 62 anos, o 
doutor Jackson Fernandes Jacques, um lutador 
incansável; lutava contra a Covid violentamente.  
Foi um dos primeiros médicos que entrou com a 
gente, com a Norma, no Hospital Menino Jesus, 
e que perdeu a vida; deixou um filho, deixou a 
sua esposa. Apresentamos, com profundo 
pesar, um voto de profundo sentimento pela 
sua perda, tendo Jacques deixado aqui muitos 
amigos, muitos companheiros.  

É mais um médico que perdemos 
juntamente com o doutor Osveraldo Azevedo 
Salgado, que é (Inaudível) entendeu, de outro 

médico, o doutor Sérgio, não é? 
Lamentavelmente o pessoal da saúde está 
perdendo também a sua vida com a Covid.  

Renovamos aqui o nossos sentimentos. 
Vamos cuidar, com a vacina, principalmente dos 
enfermeiros e daqueles que cuidam de 
hospitais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado.  
Com a palavra o deputado Capitão 

Assumção; depois o deputado Sergio Majeski...  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – E, depois, alguém que se 
manifestou na sala virtual. Mas, ouço primeiro o 
deputado Capitão Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Pois não, senhor presidente, 
quero deixar registrado um ano de restrições 
severas ao comércio capixaba. Muitas vidas 
foram, literalmente, ceifadas. Empreendedores 
que dedicaram sua vida para o desenvolvimento 
do estado do Espírito Santo e foram vitimados 
por essas restrições severas, muitas delas 
inadequadas. 

Daqui a pouco vai ter uma grande 
manifestação por este dia, para que não haja 
mais limitação ou que, pelo menos, se obedeça 
a algo criterioso dentro do que consta nos 
ditames do Ministério da Saúde. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado. 
Deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, gostaria de pedir um minuto de 
silêncio em homenagem ao Gerso Fogolin, 
fundador do restaurante Galetinho, restaurante 
muito conhecido tanto aqui quanto em Vila 
Velha. Seu Gerso, apesar de não ser capixaba de 
nascimento, fez sua história como empresário 
aqui em Vitória. 
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Era uma pessoa muito querida, um 
empresário seríssimo. Deixou um legado 
fantástico para seus filhos e netos. Ele partiu no 
último sábado, vítima de câncer, e é uma pessoa 
que merece toda a nossa homenagem e o 
reconhecimento pela sua contribuição, inclusive 
como empresário, aqui no Espírito Santo, 
sobretudo no município de Vitória e no de Vila 
Velha. Então, que se faça essa homenagem ao 
senhor Gerso Fogolin. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado. Está registrado. 
Faremos no tempo...  

Alguém que está na sala virtual gostaria 
de fazer um registro? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Deputado Quintino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Sim, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Coronel Quintino; logo depois, 
deputado Torino Marques. 

Quintino com a palavra. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, gostaria de me somar 
ao pedido do deputado Theodorico Ferraço, 
pedindo um minuto de silêncio pelo falecimento 
do nosso querido médico obstetra, doutor 
Jackson Fernandes. Ele faleceu aos sessenta e 
dois anos, na quinta-feira; era vizinho do meu 
pai, ali na Barra de Itapemirim. Doutor Jacson 
era casado com Alcione; deixa três filhos e 
quatro netos. Um médico muito atuante na 
nossa região, na nossa querida Marataízes e 
Itapemirim, onde sempre trabalhou. 

Ele trouxe ao mundo, presidente, doze 
mil vidas, deixando, de fato, seu nome marcado 
naquela nossa querida região. Por isso, peço um 
minuto de silêncio, somado ao nosso querido 
deputado Theodorico Ferraço. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Torino Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Três 

horas e oito minutos. É com muito pesar que 
comunico também, faço coro aos deputados 
que pediram um minuto de silêncio, o 
falecimento de um jovem amigo, Nelson 
Mendes Júnior. Ele trabalhou comigo na 
comunicação, na época da Rede Gazeta; 
trabalhamos muito tempo juntos, tivemos uma 
história juntos. Um grande amigo, um irmão que 
parte antes da gente, né, Guga? Guga Prates 
também conheceu Nelsinho. Foi doloroso. 

Jovem, morreu por um problema 
cardíaco: Nelson Mendes Júnior. Deus abençoe 
a família e ajude os amigos para ter força 
porque Nelsinho foi um grande homem e vai 
continuar na memória de todos nós. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Torino Marques. 

Solicito às senhoras e aos senhores 
deputados que façamos um minuto de silêncio 
prestando homenagem às famílias enlutadas e 
aos amigos dos nomes aqui citados pelos 
deputados Hércules Silveira, Theodorico 
Ferraço, Capitão Assumção, Sergio Majeski, 
Coronel Alexandre Quintino e Torino Marques. 

Um minuto de silêncio, por favor. Todos 
em posição de respeito. 

 
(A Casa presta a homenagem) 
 

 Obrigado! 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Adilson 
Espindula.  
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Solicito a V. Ex.ª, quero renunciar como membro 
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suplente da CPI das Licenças, uma vez que faço 
parte como membro titular. Obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Esta Mesa recebe e já determina 
que a Secretaria possa providenciar a exclusão 
de V. Ex.ª como suplente, mas é necessário que 
seja feito de forma formal pelo nosso 
Assembleia Digital. Muito obrigado! 
 Passamos, então, à primeira parte do 
Expediente, sujeito a simples despacho.  
 Peço ao deputado Torino Marques que 
possa me auxiliar.  
 Estou nomeando V. Ex.ª neste momento 
como 1º secretário ad hoc para que possa fazer 
a leitura do Expediente para simples despacho.  
 Solicito à assessoria da Mesa que possa... 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Ofício n.º 030/2021, do deputado 
Freitas, comunicando a sua renúncia como 
membro efetivo da Comissão de Proteção da 
Criança e do Adolescentes e Políticas sobre 
Drogas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105204&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/105204-
202103021840357886-assinado.pdf#P105204 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria para 
registrar o comunicado e arquivar o processo.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício n.º 031/2021, do deputado 

Renzo Vasconcelos, líder do PP 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=105088&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/105088-
202103011111481019-assinado.pdf#P105088 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
3. Ofício n.º 006/2021, do deputado Luiz 

Durão, comunicando que em razão do pedido 
de desligamento do bloco parlamentar 
formado nesta Casa, solicita formalizar sua 
indicação para a liderança do Partido 
Democrático Trabalhista - PDT. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105217&arquivo=Arqui
vo/Documents/OF/105217-
202103031451424045-assinado.pdf#P105217 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria.  
Por favor, leitura na íntegra.  

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

 
4. Mensagem n.º 002/2021 do 

governador do Estado, indicando os deputado 
Dary Pagung e Marcos Garcia para exercerem a 
função de líder e vice-líder respectivamente, 
nesta 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=105225&arquivo=Arqui
vo/Documents/MGE/105225-
202103031651019362-assinado.pdf#P105225 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – À Secretaria... 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem!  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – À Secretaria para registar a 
indicação e arquivar o processo.  
 Quem pede pela ordem, por gentileza? 
(Pausa) 
 Deputado Dary! (Pausa) 
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 Deputado Dary, V. Ex.ª nos ouve? 
  

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Estou 
ouvindo, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pois não? V. Ex.ª pediu pela 
ordem.  
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
(Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª deve ter um outro 
aparelho ligado e está dando essa confusão no 
áudio, interferência, ou, então, abaixe o volume.  
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
(Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só tem o áudio dele ligado? Tem 
outro ligado? (Pausa) 

É um celular junto com a sua tela, 
deputado Dary. Tem que funcionar apenas um. 
Não existe double áudio nesse caso.  

Gostou, Majeski? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
(Inaudível) 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Infelizmente, deputado Dary, 
nesta condição não conseguimos escutá-lo.  
 Então, neste momento, eu passo a 
palavra ao vice-líder do Governo, liderança 
reconhecida no Norte, deputado Marcos Garcia.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem!  
 Eu quero agradecer aqui ao governador 
Renato Casagrande pela confiança depositada 
em mim. E, com certeza, você pode ter certeza, 
darei o máximo de mim.  

Quero também parabenizar aqui o nosso 
líder, o deputado Dary Pagung. Desejar a ele 
boa sorte nessa nova caminhada à frente aqui 
desta Casa como líder do Governo para mais um 
biênio. 

Como disse há pouco, sou movido a 
desafios. Aceitei o desafio do governador 
Renato Casagrande.  

Quero agradecer ao secretário da Casa 
Civil, o Davi, pela confiança prestada em mim.  

Daqui para frente vou precisar muito dos 
senhores deputados e deputadas para que a 
gente, juntos, possa construir um estado melhor 
aqui no estado do Espírito Santo.  

Senhor presidente, pela ordem mais um 
pouquinho. Quero também, assim, agradecer os 
votos que tive. As pessoas ligando e 
parabenizando o deputado Marcos Garcia por 
essa conquista, por estar como vice-líder do 
Governo aqui. Recebi muitas ligações do 
município de Bananal, Sooretama, Linhares, 
Pedro Canário. Essa região Norte na qual eu 
tenho domicílio, mas que daqui para frente 
estarei atendendo como um todo como vice-
líder do Governo.  

Obrigado a todos, gente!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. Quero parabenizar em nome da Mesa 
Diretora. V. Ex.ª ascendeu rápido, basta olhar os 
parlamentares que ouviram atentamente o 
vosso pronunciamento. A satisfação e 
naturalmente a confiança em V. Ex.ª ao lado do 
deputado Dary na liderança do Governo nesta 
Casa.  
 Deputado Dary, V. Ex.ª nos escuta agora?  
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Deputado... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Agora sim. A palavra é de V. Ex.ª. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) –... 
Marcelo Santos, está me ouvindo? Senhor 
presidente, eu gostaria primeiro de agradecer 
ao governador Renato Casagrande pela 
confiança que tem depositado em nosso nome 
desde o ano passado na liderança de Governo. 
Agradecer ao Plenário, a todos os deputados, 
todas as deputadas que nos acompanham nos 
nossos pedidos, nas solicitações da liderança e 
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também desejar boas vindas ao deputado 
Marcos Garcia.  

Eu não tenho dúvida nenhuma de que o 
Marcos Garcia vai somar e muito na vice-
liderança. Eu queria aqui parabenizar o nosso 
querido deputado Marcos Garcia e da mesma 
forma agradecer o apoio do governador Renato 
Casagrande, do nosso secretário da Casa Civil 
Davi Diniz e também de todos os deputados e 
de todas as deputadas.  

Estou vendo aqui a deputada Iriny, da 
mesma forma quero aqui parabenizar a 
deputada Raquel e a deputada Janete pelo Dia 
das Mulheres. Eu queria aqui agradecer, nós 
precisamos hoje ser gratos à confiança de todos 
os deputados no nosso nome e agora, para 
somar também, do deputado Marcos Garcia. 
Obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado líder e vice-
líder do Governo. Passamos então ao item 
número cinco. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Mensagem n.º 012/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 125/2020, 
do deputado Pr. Marcos Mansur. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105109&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/105109-
202103011533167583-assinado.pdf#P105109 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ciente. Ao deputado Pr. Marcos 
Mansur por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Mensagem n.º 013/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 126/2020, 
do deputado Pr. Marcos Mansur. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105111&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/105111-
202103011542356188-assinado.pdf#P105111 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. Ao deputado Marcos 
Mansur também por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7. Mensagem n.º 014/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 127/2020, 
do deputado Pr. Marcos Mansur. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105115&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/105115-
202103011611018413-assinado.pdf#P105115 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ao deputado Marcos Mansur 
por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Mensagem n.º 016/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 131/2020, 
da Comissão de Agricultura. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105121&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/105121-
202103011634135476-assinado.pdf#P105121 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – À Comissão de Agricultura por 
cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Mensagem n.º 017/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 130/2020, 
do deputado Bruno Lamas. 
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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=105243&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/105243-
202103041209572951-assinado.pdf#P105243 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. Ao deputado Marcos 
Bruno por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10. Projeto de Lei n.º 065/2021, do 

deputado Luiz Durão, que proíbe, no estado do 
Espírito Santo, que os consumidores sejam 
cobrados com base em estimativa e/ou média 
de consumo anterior, que seja cobrada taxa 
mínima e estabelece a obrigatoriedade da 
medição e comprovação do efetivo consumo 
para efeito de cobrança, 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=105194&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105194-
202103021736182331-assinado.pdf#P105194 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
864/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Projeto de Lei n.º 066/2021, do 

deputado Capitão Assumção, que proíbe a 
decretação de fechamento de 
estabelecimentos comerciais em decorrência 
da pandemia da Covid-19 sem reunião prévia 
com representantes dos empregadores e 
empregados dos setores de alimentação, bares, 
turismo, eventos, hotelaria, lojistas, 
profissionais liberais, shopping centers, 
mercados, atacadistas, lojas de conveniência, 
parques temáticos, cooperativas de crédito, 
indústrias, bem como com representante da 
Assembleia Legislativa do Estado. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105205&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105205-
202103021853503373-assinado.pdf#P105205 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
12. Projeto de Lei n.º 068/2021, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece 
academias e congêneres como atividade 
essencial em períodos ou enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105297&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105297-
202103051530416022-assinado.pdf#P105297 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
13. Projeto de Lei n.º 069/2021, do 

deputado Sergio Majeski, que altera a Lei n.º 
10.333, de 12 de janeiro de 2015, para tornar 
obrigatória a criação dos grêmios estudantis 
nas escolas públicas da rede estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105300&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105300-
202103051559454811-assinado.pdf#P105300 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Projeto de Lei n.º 070/2021, da 

deputada Janete de Sá, que institui o Piso 
Salarial, no âmbito do Estado, para 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, 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=105305&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105305-
202103051651102694-assinado.pdf#P105305 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Projeto de Lei n.º 071/2021, da 

deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
inclusão de Direito dos Animais e Proteção 
animal, dentre os conteúdos transversais no 
programa curricular das escolas públicas 
estaduais, 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=105307&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105307-
202103051720031639-assinado.pdf#P105307 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Requerimento de Informação n.º 

025/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 

da troca de tiros que ocorreu entre traficantes 
no bairro Planalto Serrano, na Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105215&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/105215-
202103031404542888-assinado.pdf#P105215 
 

17. Requerimento de Informação n.º 
026/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, sobre qual protocolo de 
prevenção contra a Covid-19 que está sendo 
utilizado atualmente pela Companhia Estadual 
de Transportes Coletivos (CETURB-ES), dentre 
outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105242&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/105242-
202103041212194360-assinado.pdf#P105242 
   
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Requerimento n.º 007/2021, da 

deputada Janete de Sá, nos termos do artigo 
81, §3.º do Regimento Interno, que seja 
retirada da Comissão de Justiça, o Projeto de 
Lei n.º 550/2019, de sua autoria, que dispõe 
sobre a implantação de medidas informativas e 
protetivas à gestante e à parturiente contra 
quaisquer tipos de atos caracterizados como 
violência obstétrica praticadas no 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=105309&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/105309-
202103051733274314-assinado.pdf#P105309 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Defiro. Inclua-se na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Requerimento n.º 008/2021, da 

deputada Janete de Sá, nos termos do artigo 
81, §3.º do Regimento Interno, que seja 
retirada da Comissão de Justiça, o Projeto de 
Lei n.º 339/2019, de sua autoria, que dispõe 
sobre a prioridade da oferta de cirurgia plástica 
reparadora, no âmbito dos serviços públicos de 
saúde do Estado, às mulheres vítimas de 
agressão física devido ao gênero. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105311&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/105311-
202103051734233220-assinado.pdf#P105311 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Defiro. Inclua-se na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

Segunda parte do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Requerimento de Urgência n.º 

013/2021, da deputada Janete de Sá, líder do 
PMN, ao Projeto de Lei n.º 485/2020, de sua 
autoria, que cria o “Programa de 
Enfrentamento à violência contra a mulher na 
primeira infância, visando à conscientização de 
crianças. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105308&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105308-
202103051731166342-assinado.pdf#P105308 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pela ordem, ouço primeiro o 
líder do Governo ad hoc, deputado Marcos 
Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, poderia inverter a fase das 
Comunicações. Pela ordem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu consulto os parlamentares 
que estão aqui presentes. Os deputados que 
aprovam permaneçam como se encontram, os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovada a inversão da pauta, 
prevalecendo a fase das Comunicações.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – É 

porque tem seis vetos do Governo aqui. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente, gostaria de justificar voto 
aqui. Justificar a indicação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Qual item? Vamos aprovar as 
indicações ainda. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª está com tutela 
antecipada. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Só estou me antecipando para poder ter o 
direito da fala. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª sempre antenado, 
antecipando-se a essas questões importantes. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – A Mesa está atenta com V. Ex.ª. 
Número vinte, por gentileza, meu secretário.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, 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=105311&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/105311-202103051734233220-assinado.pdf#P105311
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105311&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/105311-202103051734233220-assinado.pdf#P105311
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105311&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/105311-202103051734233220-assinado.pdf#P105311
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105311&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/105311-202103051734233220-assinado.pdf#P105311
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105308&arquivo=Arquivo/Documents/RU/105308-202103051731166342-assinado.pdf#P105308
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105308&arquivo=Arquivo/Documents/RU/105308-202103051731166342-assinado.pdf#P105308
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105308&arquivo=Arquivo/Documents/RU/105308-202103051731166342-assinado.pdf#P105308
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105308&arquivo=Arquivo/Documents/RU/105308-202103051731166342-assinado.pdf#P105308


44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como se encontram, os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
Do item 21 ao item 51, tratam-se de 

indicações das senhoras e senhores deputados. 
Coloco os itens e as matérias em discussão. 
(Pausa)  
 

21. Indicação n.º 413/2021, do 
deputado Freitas, ao governador do Estado, 
para reabilitação Asfáltica na ES-130, no trecho 
que liga o município de Pinheiros a Montanha e 
ES-209, no trecho que liga o município de 
Montanha a Ponto Belo/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=105192&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105192-
202103021720095434-assinado.pdf#P105192 
  

22. Indicação n.º 414/2021, do 
deputado Freitas, ao governador do Estado, 
para contratação de Projeto visando a Fixação 
da Foz do Rio Cricaré no Município de São 
Mateus/Conceição da Barra/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=105193&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105193-
202103021728135914-assinado.pdf#P105193 
  

23. Indicação n.º 415/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um secador de café 
para atender a Associação de Produtores 
Rurais de Alto Calçado (APRUBOFAC), 
município de São José do Calçado/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=105195&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105195-
202103021735182798-assinado.pdf#P105195 
  

24. Indicação n.º 416/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um secador de café 
para atender a Associação de Trabalhadores 
Rurais e Agricultores Familiares da 
Comunidade do Berto Padre (ATRABP), 
município de São José do Calçado/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=105196&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105196-
202103021737129207-assinado.pdf#P105196 
  

25. Indicação n.º 417/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para implantação do nível acadêmico 
do ensino médio na Escola Dalzira Merigueti 
Merísio, no município de Guarapari/ES, tendo 
em vista que, atualmente, os estudantes das 
comunidades supracitadas se vêm obrigados a 
deslocar-se para regiões distantes para 
estudar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105208&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105208-
202103030917351722-assinado.pdf#P105208 
  

26. Indicação n.º 418/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição do alambrado do 
campo de futebol Valparaíso, no município de 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105154&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105154-
202103021046381945-assinado.pdf#P105154 
  

27. Indicação n.º 419/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para promover obras de paisagismo 
de encosta nas proximidades da Rodovia Leste 
x Oeste, Bairro Valparaiso, nas proximidades 
do viaduto, no município de Cariacica/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, Documento assinado 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105192-202103021720095434-assinado.pdf#P105192
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105192-202103021720095434-assinado.pdf#P105192
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105192-202103021720095434-assinado.pdf#P105192
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105192-202103021720095434-assinado.pdf#P105192
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105193&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105193-202103021728135914-assinado.pdf#P105193
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105193&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105193-202103021728135914-assinado.pdf#P105193
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105193&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105193-202103021728135914-assinado.pdf#P105193
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105193&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105193-202103021728135914-assinado.pdf#P105193
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105195&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105195-202103021735182798-assinado.pdf#P105195
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105195&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105195-202103021735182798-assinado.pdf#P105195
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105195&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105195-202103021735182798-assinado.pdf#P105195
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105195&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105195-202103021735182798-assinado.pdf#P105195
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105196&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105196-202103021737129207-assinado.pdf#P105196
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105196&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105196-202103021737129207-assinado.pdf#P105196
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105196&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105196-202103021737129207-assinado.pdf#P105196
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105196&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105196-202103021737129207-assinado.pdf#P105196
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105208&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105208-202103030917351722-assinado.pdf#P105208
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105208&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105208-202103030917351722-assinado.pdf#P105208
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105208&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105208-202103030917351722-assinado.pdf#P105208
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105208&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105208-202103030917351722-assinado.pdf#P105208
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105154&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105154-202103021046381945-assinado.pdf#P105154
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105154&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105154-202103021046381945-assinado.pdf#P105154
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105154&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105154-202103021046381945-assinado.pdf#P105154
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105154&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105154-202103021046381945-assinado.pdf#P105154


Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 45 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105134&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105134-
202103011748531045-assinado.pdf#P105134 
  

28. Indicação n.º 420/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para inserção de uma Companhia 
Independente ou Batalhão da Polícia Militar do 
Espírito Santo, com sede no município de 
Ecoporanga, em vistas de atender os 
municípios fronteiriços de Água Doce do Norte, 
Mucurici e Ponto Belo/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=105135&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105135-
202103011749305890-assinado.pdf#P105135 
  

29. Indicação n.º 421/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma viatura para 
a 2.ª Companhia do 11.º Batalhão de Policia 
Militar, no município de Ecoporanga/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=105151&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105151-
202103021018111281-assinado.pdf#P105151 
  

30. Indicação n.º 422/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um carro utilitário 
0 km (zero quilômetros) com capacidade de até 
1.000 kg (mil quilos), para a Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais do Assentamento 
Novo Sonho e Abrangências - APPRANSA, no 
município de Ecoporanga/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=105153&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105153-
202103021029372078-assinado.pdf#P105153 
  

31. Indicação n.º 423/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um caminhão baú 
para atendimento do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), município 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=105216&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105216-
202103031422544633-assinado.pdf#P105216 
  

32. Indicação n.º 424/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para a doação das bicicletas 
apreendidas por ato administrativo ou de 
polícia, para instituições beneficentes que a 
transformem em cadeiras de rodas e outros 
objetos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105209&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105209-
202103031225506506-assinado.pdf#P105209 
  

33. Indicação n.º 425/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para realização de 
patrulhamento no distrito de Itabaiana, 
Mucurici/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=105227&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105227-
202103031714210174-assinado.pdf#P105227 
  

34. Indicação n.º 426/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para garantir que as agências do 
Banco do Brasil na região metropolitana de 
Vitória continuem funcionando. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105241&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, 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=105134&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105134-202103011748531045-assinado.pdf#P105134
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105134&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105134-202103011748531045-assinado.pdf#P105134
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105134&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105134-202103011748531045-assinado.pdf#P105134
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105134&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105134-202103011748531045-assinado.pdf#P105134
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105135-202103011749305890-assinado.pdf#P105135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105135-202103011749305890-assinado.pdf#P105135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105135-202103011749305890-assinado.pdf#P105135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105135-202103011749305890-assinado.pdf#P105135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105151&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105151-202103021018111281-assinado.pdf#P105151
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105151&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105151-202103021018111281-assinado.pdf#P105151
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105151&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105151-202103021018111281-assinado.pdf#P105151
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105151&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105151-202103021018111281-assinado.pdf#P105151
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105153&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105153-202103021029372078-assinado.pdf#P105153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105153&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105153-202103021029372078-assinado.pdf#P105153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105153&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105153-202103021029372078-assinado.pdf#P105153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105153&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105153-202103021029372078-assinado.pdf#P105153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105216&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105216-202103031422544633-assinado.pdf#P105216
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105216&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105216-202103031422544633-assinado.pdf#P105216
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105216&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105216-202103031422544633-assinado.pdf#P105216
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105216&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105216-202103031422544633-assinado.pdf#P105216
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105209&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105209-202103031225506506-assinado.pdf#P105209
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105209&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105209-202103031225506506-assinado.pdf#P105209
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105209&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105209-202103031225506506-assinado.pdf#P105209
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105209&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105209-202103031225506506-assinado.pdf#P105209
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105227-202103031714210174-assinado.pdf#P105227
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105227-202103031714210174-assinado.pdf#P105227
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105227-202103031714210174-assinado.pdf#P105227
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105227-202103031714210174-assinado.pdf#P105227
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105241&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105241-202103041137575095-assinado.pdf#P105241
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105241&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105241-202103041137575095-assinado.pdf#P105241


46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 

vo/Documents/IND/105241-
202103041137575095-assinado.pdf#P105241 
  

35. Indicação n.º 427/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de fábrica de gelo 
com capacidade para 20 (vinte) toneladas, 
câmara fria com capacidade para 20 (vinte) 
toneladas, resfriador com capacidade para 15 
(quinze) toneladas, posto de abastecimento 
para embarcações com capacidade para 30.000 
l (trinta mil litros), píer flutuante, três Carreiras 
para reforma de barcos e um estaleiro, para a 
Associação de Pescadores, Moradores e 
Marisqueiros do Distrito de Barra Nova do Sul - 
APMMDBNS, no município de São Mateus/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=105238&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105238-
202103041054139880-assinado.pdf#P105238 
  

36. Indicação n.º 428/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para instalação de uma torre 
telefônica para a região do Patrimônio do XV, 
no município 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=105211&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105211-
202103031320391581-assinado.pdf#P105211 
  

37. Indicação n.º 429/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para providenciar luminárias mais 
potentes no píer da Praia Grande. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105237&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105237-
202103041053086910-assinado.pdf#P105237 
  

38. Indicação n.º 430/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de contratação, 

realocação e/ou disponibilização de quantos 
professores forem necessários para a integral 
prestação do imprescindível serviço 
educacional na Escola Estadual de Ensino 
Médio Dr. Silva Mello, localizada no município 
de Guarapari/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=105246&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105246-
202103041256364107-assinado.pdf#P105246 
  

39. Indicação n.º 431/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para reforma da Quadra da EEEFM João 
Neiva, no município de João Neiva/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=105254&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105254-
202103041358171066-assinado.pdf#P105254 
  

40. Indicação n.º 432/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação da Quadra 
Poliesportiva do Bairro Santa Bárbara, no 
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=105256&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105256-
202103041424125787-assinado.pdf#P105256 
  

41. Indicação n.º 433/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para restauração do recapeamento 
asfáltico na Rodovia ES-146, que liga Anchieta a 
Jabaquara. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105266&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105266-
202103041630585489-assinado.pdf#P105266 
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, 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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42. Indicação n.º 434/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para reestabelecer às matérias de 
Química e Física na grade curricular do ensino 
médio da rede pública de ensino do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105265&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105265-
202103041624311262-assinado.pdf#P105265 
  

43. Indicação n.º 435/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para construção de 
banheiros masculino/feminino e fraldário na 
área externa ao CDP de Guarapari para 
atendimento dos visitantes/familiares dos 
presos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105270&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105270-
202103041713480703-assinado.pdf#P105270 
   

44. Indicação n.º 436/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para construção do anel rodoviário 
de Afonso Claudio, e a instalação de um distrito 
industrial no município, com a execução das 
obras de infraestrutura necessárias ao 
funcionamento do mesmo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105271&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105271-
202103041748463093-assinado.pdf#P105271 
  

45. Indicação n.º 437/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para implementação de linha do 
coletivo urbano Transcol Bike GV entre o 
Terminal Urbano de Laranjeiras e o Shopping 
Norte Sul (Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 
- Jardim Camburi, Vitória - ES, 29090-160), com 
passagem pelo Terminal Urbano de Carapina. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105281&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105281-
202103041910226016-assinado.pdf#P105281 
  

46. Indicação n.º 438/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para construção de Quadra 
Poliesportiva em anexo com a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Alto Jatibocas, 
para a localidade de Alto Jatibocas, município 
de Itarana/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=105284&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105284-
202103051250073933-assinado.pdf#P105284 
  

47. Indicação n.º 439/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para construção de uma pré-escola na 
localidade de Alto Jatibocas, no município de 
Itarana/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=105286&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105286-
202103051254420500-assinado.pdf#P105286 
  

48. Indicação n.º 440/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para aquisição e doação de 2 
equipamentos para captação e 
armazenamento de águas da chuva, com 
capacidade para 20 mil litros cada um, em 
favor da Associação de Produtores Rurais de 
Aliança, Jerônimo Monteiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105282&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105282-
202103051010535820-assinado.pdf#P105282 
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, 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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49. Indicação n.º 441/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para a revitalização da 
Rodovia ES162 no trecho que liga a entrada da 
BR101 à sede do município de Presidente 
Kennedy/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=105291&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105291-
202103051337093838-assinado.pdf#P105291 
  

50. Indicação n.º 442/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção na rede de esgoto 
localizada na Avenida Consolação, no bairro 
Barramares, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105239&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105239-
202103041054197380-assinado.pdf#P105239 
  

51. Indicação n.º 443/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para estabelecer a redução da tarifa 
(taxa) de serviço de esgotamento sanitário 
(tarifa de esgoto), dos serviços prestados pela 
companhia espírito santense de saneamento - 
cesan, através de ato normativo da agência 
reguladora de serviços públicos - arsp, durante 
todo o período de convivência com a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105316&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105316-
202103051743160888-assinado.pdf#P105316 
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovadas todas as indicações.   
Para justificar o voto, eu concedo a 

palavra ao deputado Marcos Mansur. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem, senhor presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Torino 
Marques.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

queria justificar também uma indicação que eu 
fiz. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Também justificando, logo após 
o deputado Marcos Mansur, Torino Marques.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, pela ordem! 
Deputado Quintino. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quintino logo após o deputado 
Torino Marques. E Freitas depois de Quintino. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu quero aproveitar este 
momento, observando aqui que nós aprovamos 
diversas indicações para melhoria de estradas, 
pavimentação asfáltica, recuperação dessas 
estradas. Eu acho muito pertinente e muito 
importante, mas eu também quero aqui agregar 
a essas indicações algo importante que também 
temos indicado aqui e que tem dado uma 
repercussão positiva e uma resposta por parte 
dos usuários das estradas, dos nossos cidadãos 
capixabas, que é exatamente a obrigatoriedade 
da Administração Pública Estadual em divulgar, 
em seu site institucional, a localização dos 
radares de fiscalização e os seus respectivos 
limites de velocidade. 

Nós entendemos que a Administração 
Pública precisa disponibilizar de forma 
institucional esses dados, porque também isso 
está na Constituição. É um direito de o cidadão 
ter acesso à informação de uma forma bem 
detalhada, como princípio da transparência, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, 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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devendo todo e qualquer órgão público 
promover a divulgação – isso está na 
Constituição – divulgação irrestrita e 
transparente de informação, tanto de interesse 
particular do cidadão, quanto dos interesses 
coletivos.  

Nós entendemos... Eu entendo que os 
radares, e a implantação dos mesmos, são 
importantes na prevenção dos acidentes, na 
diminuição da gravidade desses acidentes e os 
dados estatísticos têm provado e têm mostrado 
isso. 

Agora, por outro lado, também, nós 
precisamos entender que os radares têm um 
caráter eminentemente educativo e não 
punitivo, e muito menos como instrumento 
arrecadador. Nós não podemos permitir no 
Brasil, e muito menos aqui no estado do Espírito 
Santo, que nós transformemos os radares numa 
indústria de arrecadação. 

Então, a gente concorda com os radares, 
mas entendemos que eles precisam ser 
transparentes, precisam ser informados para o 
cidadão, para que o cidadão se eduque, para 
que o cidadão possa estar andando dentro dos 
limites de velocidade, mudando a nossa cultura 
de uso e de velocidade em relação aos limites, 
mas sem o caráter punitivo e sem o caráter 
arrecadatório. 

Assim nós estamos prestando um serviço 
ao nosso cidadão, esta Casa de Leis está 
prestando um serviço constitucional aos nossos 
cidadãos, que é o dever do deputado aqui nesta 
Casa. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos a 
manifestação de V. Ex.ª. 

Com a palavra ele, Torino Marques, pelo 
tempo regimental. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu fiz uma indicação ao 
Governo do Estado do Espírito Santo. Eu tinha 
colocado essa indicação minha antes, na minha 
emenda parlamentar, mas como ela não chegou 
a ser executada, eu fiz esse encaminhamento da 
Indicação n.º 440 para o Governo do Estado: 

uma aquisição e doação de dois equipamentos 
para captação e armazenamento de água de 
chuva, com capacidade para vinte mil litros.  

Então essa indicação é em favor da 
Associação de Produtores Rurais de Aliança, que 
fica em Jerônimo Monteiro. 

Então, eu pediria uma atenção muito 
grande do Governo do Estado para essa 
indicação: captação e armazenamento de água. 
Uma doação de dois equipamentos de captação 
para águas de chuva, ainda mais nessa época.  
 Eu queria me solidarizar com as pessoas 
que pegaram essa chuva de ontem. Em alguns 
municípios, árvores caíram nas estradas, alguns 
shoppings, aqui na Grande Vitória, tiveram 
também sua estrutura de gesso destruída pelas 
águas da chuva. Então, esse é o momento de 
solidarizarmos com essas pessoas.  
 Parabenizar V. Ex.ª, Marcelo Santos, que 
fez um post ontem sobre as chuvas que 
aconteceram aqui no estado do Espírito Santo 
nesse verão ainda.  
 Muito obrigado, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Torino.  
 Concedo a palavra ao deputado 
Quintino.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, eu quero agradecer 
a votação dos nossos queridos deputados nessa 
indicação que nós fizemos, a Indicação n.º 441, 
encaminhada ao Governo do Estado do Espírito 
Santo, solicitando a revitalização da Rodovia ES 
162, que é aquele trecho que liga a estrada da 
BR 101 à sede do nosso querido município de 
Presidente Kennedy. Essa revitalização, essa 
reforma vai trazer além de segurança... 
Pretende-se, com o mesmo grau de 
importância, aprimorar o escoamento da 
produção. Sendo o trecho uma das principais 
vias utilizadas pelos munícipes naquela 
localidade.  

Nesse sentido, a indicação dessa reforma 
visa garantir o desenvolvimento econômico do 
município, tendo em vista que reúne inúmeros 
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turistas, principalmente em alta temporada 
naquele município litorâneo.  

Então, dessa forma, eu agradeço aos 
meus queridos colegas, meus queridos pares, 
pela aprovação dessa nossa indicação. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Quintino.  
Com a palavra o deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcelo Santos, nosso vice-presidente, 
presidindo a Casa neste momento, queridos 
deputados, nobres deputadas, a quem eu 
parabenizo: deputada Raquel Lessa; deputada 
Iriny, nossa ministra; e deputada Janete de Sá, 
presidente da Comissão de Agricultura. Meus 
parabéns para vocês pela passagem do Dia da 
Mulher. É importante refletir a importância de 
cada mulher na vida de cada um de nós. É 
importante refletir a participação da mulher na 
vida política do nosso estado, dos nossos 
municípios, do nosso país. É importante refletir 
que a gente precisa, cada vez mais, abrir espaço 
e favorecer com que a mulher tenha um papel 
cada vez mais relevante na sociedade como um 
todo. Parabéns a todas vocês. 

Senhor presidente, eu gostaria de dar 
ênfase aqui, principalmente a uma indicação 
que eu faço ao Governo do Estado, nesta data, 
lida e aprovada no Expediente de hoje, 
aprovada pelos nobres colegas deputados e 
deputadas, a quem eu agradeço, mas quero dar 
ênfase a essa sugestão ao Governo do Estado. 
Eu sou de poucas indicações porque eu penso 
que o trabalho na base, o trabalho em unidade 
com entes da sociedade, com a sociedade civil 
organizada, com os representantes legítimos, 
vereadores, os prefeitos e todas as lideranças 
faz com que a gente construa uma relação com 
o Governo e um projeto, mostrando que esse 
projeto tem necessidade e é de relevância para 
a sociedade. Mas, às vezes, cabe fazer uma 
indicação e a partir dessa indicação fazer 
também uma mobilização. E é muito nesse 
sentido que eu busco, através dessa indicação.  

Eu fiz uma indicação ao Governo do 
Estado para que o Governo possa reabilitar a ES 
130, no trecho que liga o município de Pinheiros 

no Norte do estado do Espírito Santo ao 
município de Ponto Belo. Recentemente o 
Governo construiu uma importante via lá de 
Ecoporanga a Ponto Belo. E agora nós 
precisamos reabilitar um trecho já existente de 
Pinheiros a Ponto Belo, passando por 
Montanha, passando por Mucurici. A ES 130, 
uma estrada de longa vida, que já deu o que 
tinha que dar, já tem mais de trinta anos. A ES 
130 foi estabelecida talvez no Governo Gerson 
Camata que foi um grande construtor de 
estradas, principalmente no Norte do estado do 
Espírito Santo, saudoso Gerson Camata. Mas 
preciso aqui pedir ao Governo do Estado que 
olhe com atenção agora para ES-130. Já está 
executando o projeto. Que a partir do projeto 
nós possamos imediatamente contratar o edital 
de obras daquela importante via, que liga 
quatro municípios do extremo Norte e que 
escoa grande volume da produção do extremo 
Norte. Tem muita importância para que os 
municípios do extremo Norte, todas as pessoas 
do extremo Norte tenham acessibilidade à 
Região Metropolitana. 

 Então fica a nossa indicação, fica o nosso 
convite para os prefeitos daquela região, para 
que nós possamos nos irmanar, nos unir nessa 
indicação e nessa importante causa pelo 
extremo Norte do estado do Espírito Santo. 
 Tenho dito! Muito obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Obrigado, deputado Freitas. 
V. Ex.ª poderia se dirigir à Mesa. Eu 

gostaria de fazer um registro a V. Ex.ª, 
pessoalmente, aqui.  

Antes, porém, passamos à fase da 
Ordem do Dia, tendo em vista a solicitação de 
inversão da pauta proposta pelo líder do 
Governo, ad hoc, em plenário, deputado Marcos 
Garcia. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto parcial. 

(1. Discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto parcial aposto 
ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 44/2020)  
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Convoco a Comissão de Justiça, para 
oferecer parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Boa tarde, 
deputados!  

Vou convocar a Comissão de Justiça. 
O projeto trata de veto parcial ao 

Autógrafo de Lei Complementar n.º 24/2020, 
que institui o Código de Ética e Disciplina dos 
Militares Estaduais e dá outras providências, de 
autoria do Poder Executivo, referente ao Projeto 
de Lei Complementar n.º 44/2020, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

Então, nós estamos fazendo essa análise, 
e a nossa Procuradoria foi ao encontro do 
entendimento da Procuradoria Estadual, 
entendendo que, caso a gente permanecesse 
com o projeto do jeito que foi enviado com as 
emendas, nós teríamos, em algum momento, 
um processo de ambiguidade muito forte. E, por 
isso, houve a sugestão de veto a alguns artigos, 
para que a gente pudesse conquistar, através da 
emenda que foi feita junto com os deputados e 
o deputado Dary Pagung, que a gente não tenha 
essa possibilidade de antinomia jurídica, que 
gere ambiguidade na interpretação 
futuramente.  

Então, nós verificamos que o projeto 
está de acordo com o pactuado aqui nesta Casa, 
inclusive com os deputados, e o veto é 
simplesmente para manter o que foi pactuado 
com os deputados nesta Casa, através da 
emenda do deputado Dary Pagung.  

Enfim, então nós vamos dar pela 
manutenção do veto parcial e colocar a matéria 
em discussão. 

Tem algum deputado que gostaria de 
discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, vou passar a colher os 
votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 
Deixa-me verificar se ele está no ... 

(Pausa) 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos está presidindo.  

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Vou buscar o primeiro suplente até que a 

gente confirme aí a presença do deputado... 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Emílio Mameri. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Presidente, Emílio Mameri vota com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Então não há 
necessidade. 

À unanimidade, pela manutenção do 
veto parcial, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo mantido o veto pela 
Comissão de Justiça, coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Informo às senhoras e aos senhores 

deputados que a votação é nominal por se 
tratar de veto. Passamos, então, a colher os 
votos. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Na 

condição de vice-líder do Governo, o Projeto de 
Lei Complementar n.º 44/2020, na qualidade de 
vice-líder do Governo, eu encaminho pela 
manutenção do veto parcial. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O vice-líder do Governo 
encaminha pelo voto do veto parcial, conforme 
aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, encaminhado pelo excelentíssimo 
senhor governador. 

Convoco, neste momento, ad hoc, o 
deputado Sergio Majeski para me auxiliar na 
chamada dos parlamentares.  

Deputado Adilson Espindula, como vota?  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, voto pela manutenção do 
veto parcial.   

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Adilson Espindula 
vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho? 
(Pausa) 

É veto, deputado Xambinho. Como vota 
V. Ex.ª? No microfone. (Pausa) Como vota o 
deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

A bancada, né? Entendi. É voto coletivo, 
voto de bancada.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Mantenho, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vota SIM?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas, ausente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Capitão Assumção?  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Presidente, só um minuto para 
falar meu voto. Os deputados não sabem nem o 
que estão votando.  

Nós tivemos uma discussão muito difícil 
no final do ano passado, quando o Código de 
Ética passou aqui aos trancos e barrancos. Os 
policiais tiveram uma grande derrota, graças à 
inabilidade do governador do Espírito Santo e 
hoje tem esse jabuti na árvore que se chama 
Código de Ética.  

Votar contra ou a favor não vai significar 
nada, né? Então, em questão de protesto pelo 
que foi feito ano passado, eu voto contra.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vota NÃO.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Voto NÃO, senhor presidente.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Capitão Assumção 
vota NÃO, contra o veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Carlos Von vota 
NÃO.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado e Coronel Alexandre 
Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, voto SIM, pelo parcial.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Coronel Alexandre 
Quintino vota SIM, pela manutenção do veto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung?  
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, eu voto SIM.  

Gostaria só de esclarecer ao deputado 
Capitão Assumção que esse veto é justamente 
aquela Emenda n.º 34, que voltou os poderes de 
competência para solucionar os processos do 
Conselho de Justificação para o governador do 
estado, e não mais para o comandante-geral.  

Esse foi um pedido até do deputado 
Capitão Assumção. Então, gostaria de pedir ao 
deputado que revisse o voto, e dizer que a 
possiblidade dos recursos agora é que venha a 
ser interposto nesses casos. Nesse, o 
governador já é autoridade máxima. Antes, o 
projeto original, dava competência para o 
comandante-geral, e justamente com o pedido 
da maioria dos deputados e da Comissão de 
Segurança, nós fizemos uma Emenda n.º 34 
voltando para o governador do estado.  

Então, nosso voto é SIM, senhor 
presidente.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Por gentileza, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só para ele concluir o voto do 
Dary.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Dary Pagung vota 
SIM, pela manutenção do veto.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª vai alterar o voto e votar?  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Não, só para confirmar: meu voto 
é um voto de protesto. Não deveria ter passado 
o Código de Ética. Essa questão aí de passar a 
incumbência para o governador, já tinha isso no 
passado. Então, toda a letra do Código de Ética 
é uma grande aberração.  

Meu voto é de protesto.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado.  
Delegado Danilo Bahiense, como vota? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto SIM, presidente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Hércules Silveira?  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – No microfone, por favor! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O Regimento diz que é no 
microfone. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, faço um apelo a V. Ex.ª também 
para me chamar pelo meu nome político, como 
manda o Regimento Interno.  

Voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Como é que é mesmo, para eu 
poder só dar um... 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Meu nome político como manda o Regimento 
Interno. Eu voto SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Como que é mesmo? Para eu 
poder só dar um... 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Meu nome político. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Hércules! 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Doutor Hércules 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Hudson Leal? (Pausa)  
 Ausente. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto SIM, pela manutenção do veto parcial. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Emílio Mameri 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
  
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Um monte 
de doutor, né? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É! 
  
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Agruparam todos os doutores.  
 Parabéns, deputada Iriny, deputada 
Janete, deputada Raquel Lessa pelo Dia 
Internacional da Mulher. Como ginecologista, 
não poderia deixar de falar. 
 Deputado Sergio Majeski, que está na 
Mesa, que vai computar o meu voto, eu voto 
SIM, pela manutenção do veto. 
 Obrigado. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Rafael Favatto 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Engenheiro José 
Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto favorável ao veto, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Engenheiro José 
Esmeraldo vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, eu voto SIM, a favor do veto parcial.  
 Esta matéria acolheu alguma emenda e a 
emenda altera o texto e o sentido de alguns 

artigos do Código de Ética. Portanto, eu sou a 
favor do veto parcial, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Freitas vota SIM, 
pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Gandini? 
  
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Gandini vota SIM, 
pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ministra e doutora Iriny Lopes? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente 
Marcelo, eu não sei se o senhor pode elevar 
todo mundo aqui ao doutorado, mas... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ad hoc! 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – A deputada 
Iriny Lopes vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, ministra. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Iriny Lopes vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada e doutora Janete de 
Sá? (Pausa)  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – No microfone, por favor. No 
microfone. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – No microfone para seu voto, por 
ser veto.  
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 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
SIM. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Janete de Sá vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
voto SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luciano Machado 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Luiz Durão? (Pausa)  
 Deputado Luiz Durão, V. Ex.ª nos ouve? 
(Pausa)  
 Está presente na sala? (Pausa)  
 O Deputado Luiz Durão acho que não 
está conseguindo se manifestar. Vamos 
aguardar. (Pausa)  
 O seu microfone está desligado, 
deputado Luiz Durão. Só ligar o microfone, por 
gentileza. (Pausa)  
 Deputado Luiz Durão, por nós estarmos 
no modo virtual, gostaria que V. Ex.ª 
confirmasse. SIM ou NÃO. Se V. Ex.ª fizer o sinal 
tinindo é SIM; se fizer para baixo é NÃO. 
 Como vota V. Ex.ª? Vote no painel, por 
favor, ali. (Pausa)  
 Ok. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Marcelo Santos presidindo. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Doutor Marcelo Santos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado.  

 Doutor Marcos Garcia, vice–líder do 
Governo, como vota? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! O objetivo dos vetos é 
dar coerência às alterações feitas pelos 
deputados e deputadas. E que as emendas 
foram acatadas. Então, voto pela manutenção 
do veto parcial. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito bem, a explicação de V. 
Ex.ª. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – SIM! 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Madureira 
vota SIM, pela manutenção do veto.        
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado, pastor e doutor 
Marcos Mansur, como vota V. Ex.ª? 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Singelo o seu voto. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - Deputado Pr. Marcos Mansur 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa? 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Voto 
SIM, pela manutenção do veto. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - Deputada Raquel Lessa vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado e doutor Renzo 
Vasconcelos? (Pausa)  
 Renzo Vasconcelos? (Pausa)  
 Ausente. 

Mestre e doutor Sergio Majeski, como 
vota? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Agradeço a deferência, mas só mestre. Doutor 
ainda é um objetivo.  

Eu voto SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Mestre Sergio Majeski vota SIM. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu voto SIM, porque houve o acolhimento de 
várias emendas e nós aprovamos em plenário.  

Meu voto é SIM. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) -  Deputado Theodorico Ferraço 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Doutor Torino Marques, como 
vota? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, voto SIM, pelo veto parcial 
ao projeto de lei. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - Deputado Torino Marques 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Doutor Vandinho Leite, como 
vota V. Ex.ª? O microfone o aguarda. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
voto SIM, senhor presidente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - O deputado Vandinho Leite 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Passamos, então, ao resultado. 
Vinte e três SIM, dois NÃO; uma abstenção. 

Então, fica mantido o veto parcial pelo 
governador. 
 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Senhor presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Quem está pedindo pela ordem? 
 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Pela ordem, presidente!  

Meu microfone estava com problemas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Quero constar meu voto SIM, pela manutenção.   
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Então, só ratificando o número. 
Por gentileza, deputado Sergio Majeski, para 
cantar o voto. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Alterando assim o resultado de 
vinte e três para vinte e quatro votos favoráveis, 
pela manutenção parcial do veto.  

Encaminhe-se ao governador, para 
promulgação. 

  
Item 2. Discussão única, nos termos do 

art. 66, parágrafo 6.º da Constituição Estadual, 
do veto parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 
403/2019, de autoria do deputado Delegado 
Danilo Bahiense.  

Convoco, neste momento, a Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Pela ordem, deputado Dary. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, eu gostaria de passar neste 
momento a liderança para o deputado Marcos 
Garcia, até para homenageá-lo. Está bom? A 
partir deste momento o deputado Marcos 
Garcia responde pela liderança do Governo em 
plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Até porque ele está em plenário 
e, naturalmente, com a presença dele em 
plenário, ele consegue transitar e dialogar com 
os parlamentares. V. Ex.ª é muito sábio, por isso 
delega a ele, agora, a missão ad hoc de liderar o 
Governo em plenário físico e virtual. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI -CIDADANIA) – Convoco, então, a 
Comissão de Justiça.  

O veto parcial dispõe sobre isenção do 
pagamento da taxa de inscrição em concurso 
público para os cargos estaduais para 
candidatos com deficiência. Essa é a ementa do 
projeto do deputado Delegado Danilo Bahiense.  

Esse projeto sofreu algumas alterações 
em plenário durante a sua votação e foi incluída 
a necessidade de uma declaração de 
hipossuficiência. Isso tornou o projeto um tanto 
inócuo porque já existe a possibilidade das 
pessoas por hipodeficiência e por suficiência já 
terem direito a fazer o concurso. E trataria não 
os deficientes de forma isonômica. E aí o 
Governo vetou exatamente esse artigo que foi 
incluído, na realidade é um parágrafo único, e 
que deu sentido novamente ao projeto. E hoje 
esse veto parcial vem para realmente resolver, e 
todo deficiente ter direito ao concurso público 
de maneira gratuita. Então, essa é a explicação.  

Eu vou então votar pela manutenção do 
veto parcial e colocar a matéria em discussão. 
(pausa) 

Não tendo quem queira discutir... 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Presidente, gostaria de discutir. 
Delegado Danilo Bahiense. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Delegado Danilo 
Bahiense para discutir a matéria. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – Presidente, este projeto de lei 
nosso aqui agora, já é Lei n.º 403/2019, ele 
isenta, ou seja, dá gratuidade à inscrição do 
deficiente em concurso público.  

Nós temos aqui no estado do Espírito 
Santo um pouquinho mais de dois milhões e 
oitocentos mil eleitores, mas somente vinte e 
um mil deficientes. Nos concursos públicos eles 
só têm direito a cinco por cento. Quer dizer, é 
um numero bem pequenininho e eles já são 
bastante excluídos, então faz justiça aos 
deficientes.  

Essa emenda que foi colocada aí pela 
base do Governo, os deputados colegas nossos 
da base do Governo, nós não colocamos no 
projeto inicial porque achamos que seria 
desnecessária essa declaração de 
hipoinsuficiência, razão pela qual o Governo 
inclusive vetou isso aí e nós fomos favoráveis. 
Eu acho que faz justiça realmente o projeto da 
maneira que está.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, vamos.  
Mais algum deputado gostaria de discutir 

a matéria? (Pausa) 
Não havendo, eu vou passar a colher os 

votos na Comissão de Justiça.  
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 
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Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos presidindo. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na totalidade de seus 

membros, devolvo à Mesa.  
Mantido o veto parcial na Comissão de 

Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo manifestação dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça, 
coloco a matéria em discussão.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra o líder do 
Governo ad hoc, deputado Marcos Garcia, para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, este projeto n.º 403/2019, já foi 
discutido na Comissão de Justiça. Eu, na 
qualidade de vice-líder do Governo aqui, 
também encaminho o veto parcial à base do 
Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O deputado Marcos Garcia, vice-
líder do Governo, encaminha pelo voto SIM. 
Veto parcial. 

Encerrada a discussão.  
Em votação. 
Informo às senhoras e senhores 

deputados que por ser veto a votação é 
nominal. 

Passaremos então à chamada, colhendo 
os votos. 

Deputado Adilson Espindula, como vota, 
Sim ou Não?  

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, voto pela manutenção do 
veto parcial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vota SIM?  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Voto SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Adilson Espindula 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas, ausente.  
Deputado Capitão Assumção?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, em 
homenagem ao vice-líder, deputado Marquinho, 
eu voto SIM. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – O deputado Capitão 
Assumção  vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O Deputado Carlos Von?  
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – O deputado Carlos Von vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
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 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O deputado Coronel Alexandre 
Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUITINO – 
(PSL) – Voto SIM, Ex.ª  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – O deputado Coronel 
Alexandre Quintino vota SIM, pela manutenção 
do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Está ausente. 

 Delegado Danilo Bahiense? (Pausa) 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, votei SIM senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Dary Pagung vota SIM. Delegado 
Danilo Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – Voto também pela manutenção 
do veto, presidente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – O deputado Dary Pagung vota 
SIM e o deputado Delegado Danilo Bahiense 
também vota SIM, ambos pela manutenção do 
veto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hércules?  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Agora os outros não pode ser assim, não.  
Voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – O deputado Doutor Hércules 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente. 
Dr. Emílio Mameri? 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto pela manutenção do veto, senhor 
presidente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Emílio Mameri 
vota pela manutenção do veto, vota SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Isso que é ser vigiado pelo vice-
líder do Governo. Voto pela manutenção do 
veto, senhor presidente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Dr. Rafael Favatto vota SIM, 
pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Engenheiro José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa) 

Engenheiro José Esmeraldo? Está 
presente na sala? (Pausa) 

Vamos aguardar, então, o deputado José 
Esmeraldo e chamar outro deputado. Ele está 
presente na sala, deve estar com problema de 
conexão. 

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

presidente, pela manutenção do veto parcial, 
como encaminhado pelo vice-líder do Governo, 
meu amigo, Marcos Garcia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Freitas vota SIM, 
pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Gandini vota SIM, 
pela manutenção do veto. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ministra Iriny Lopes? 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Voto pela 

manutenção do veto, senhor presidente. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Iriny Lopes vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá, de 
verdinho? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Janete de Sá vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Atendendo o encaminhamento do vice-líder do 
Governo, nosso companheiro Marcos Garcia, 
também voto SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Luciano Machado 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Luiz durão. Ok. Sinalizou 

positivo. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcelo Santos. Se 
não estivesse presidindo, acataria a solicitação 
do vice-líder do Governo Marcos Garcia, mas 
tenho que registrar que não posso votar por 
estar presidindo a sessão. 

Deputado e vice-líder do Governo 
Marcos Garcia? 

  
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Senhor 

presidente, agradecendo aqui o apoio de todos 
os deputados, que até agora o SIM foi unânime, 
também voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Madureira 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Pr. Marcos Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Mansur 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Está presente na sala? Deputada Raquel 

Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – SIM, 

pela manutenção. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos? 
(Pausa) 

Deputado Renzo Vasconcelos ausente, 
confirmado aqui pelo pessoal. 
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Deputado, mestre, Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu voto 

SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Sergio Majeski vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Tendo em vista o voto do autor Danilo Bahiense, 
reconhecendo a existência do veto, voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Como 

o autor, como falou há pouco Theodorico 
Ferraço, o autor Danilo Bahiense também 
aprovou o veto, a pedido, claro, do meu querido 
Marcos Garcia e também do líder Dary Pagung, 
voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Torino Marques 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite? Saber 
se V. Ex.ª atendeu ao pedido do nosso vice-líder 
Marcos Garcia ou não? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 

certeza, atendendo nosso vice-líder, Marcos 
Garcia, voto SIM, senhor presidente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Antes de finalizar e anunciar o 
resultado, consulto mais uma vez o deputado 

José Esmeraldo. Conseguiu superar os 
problemas técnicos e está apto a votar.  

Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Então, proclamarei o resultado: vinte e 
quatro votos SIM, uma abstenção.  
 Fica mantido o veto parcial do 
Governador. 
 Encaminhe-se ao governador para 
promulgação.  
 Item 3 da pauta. 

3. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 
ao Projeto de Lei n.º 515/2020. 
 Antes de passar... 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela ordem, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não! 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Senhor presidente, deputado 
Danilo Bahiense. Gostaria de agradecer aos 
nossos pares e dizer que a nossa intenção 
quando apresentamos este projeto de lei era 
atender os deficientes, era a inclusão dos 
deficientes e não dos hipoinsuficientes.  
 Muito obrigado, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok, Danilo, explicando a 
intenção de V. Ex.ª. 
 Então, neste momento, convoco a 
Comissão de Constituição e Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Gandini.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Convocando 
novamente a Comissão de Justiça, este é o 
projeto de autoria do Governo do Estado que 
institui o Programa Nota Premiada Capixaba. Ele 
veio a esta Casa, recebeu uma série de emendas 
que, de certa forma, tratavam de matérias 
importantes, mas que não guardavam 
pertinência temática com o projeto. Daí a 
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discussão de constitucionalidade ter ficado 
prejudicada.  
 Quando a gente tem um projeto de 
iniciativa privativa do Governo do Estado, ele 
pode sofrer emenda parlamentar, desde que 
guarde pertinência com o assunto e não tenha 
aumento de despesa. No caso, as duas coisas 
ocorreram: ele não tem pertinência com o 
projeto e também ele faz o projeto aumentar as 
despesas em relação ao Governo do Estado.  
 Por isso, nosso entendimento – foi o 
entendimento da Procuradoria do Estado e da 
Procuradoria da Assembleia Legislativa, fiz 
questão de verificar aqui – é pela manutenção 
do veto total aposto ao projeto de lei. Veto 
parcial, obrigado, colocado nesse caso.  
 V. Ex.ª quer discutir na comissão? 
(Pausa) 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Não, no plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, então, vou dar 
continuidade.  
 A matéria pode ser discutida na 
Comissão de Justiça. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
convocar para a votação.  
 Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 

Com o relator.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos presidindo, 
deputado Rafael Favatto? 
  
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Então, mantido o veto na Comissão de 
Justiça. Devolvo à Mesa para prosseguir. Veto 
parcial. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Tendo tramitado na Comissão de 
Constituição e Justiça, aprovando o veto parcial 
do item n.º 3 da pauta, coloco a matéria em 
discussão.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado e vice-
líder do Governo nesta Casa, Marcos Garcia.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, como foi discutido aqui na Comissão 
de Justiça pelo presidente da comissão, 
deputado Gandini, o Projeto de Lei n.º 
515/2020, eu, na condição de vice-líder do 
Governo, encaminho o veto parcial aos 
deputados e deputadas.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª encaminha pelo voto 
SIM? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – SIM.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok.  
 Deputado Marcos Garcia, vice-líder do 
Governo, encaminha pelo voto SIM.  
 Antes, porém, eu ouço o deputado 
Hércules Silveira para discutir a matéria e, logo 
após, colocaremos em votação. Último inscrito!  
 Corrigindo: Doutor Hércules.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, prezados colegas deputadas e 
deputados, antes de mais nada quero 
parabenizar as mulheres. Parabenizo a todas, 
mas faço através da deputada Janete de Sá, 
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deputada Raquel, deputada Iriny e parabenizo 
pela luta da mulher, pelo espaço que as 
mulheres estão conquistando com muito 
sacrifício e com muita falta de apoio por parte 
dos homens também.  

Quero lembrar, querido deputado 
presidente Marcelo, que eu pedi que me 
chamasse de doutor não é por causa de nada de 
doutorado. Na verdade, nem sou doutor, apesar 
de ser advogado e médico. Simplesmente é para 
cumprir o Regimento Interno, só isso. Porque eu 
fui registrado aqui com esse nome político. E 
também em ano eleitoral, todas as vezes que eu 
disputei a eleição, porque assim eu sou 
conhecido em Vila Velha e no Espírito Santo. 
Não porque eu queira qualquer tipo de 
titulagem, isso é bobagem, isso passa. O 
importante é levar as coisas com seriedade e 
cumprir o Regimento Interno. Isso que é mais 
importante do que qualquer coisa.  
 Com relação ao veto parcial, a Nota 
Capixaba é uma luta nossa de muitos anos. De 
muitos e muitos anos. Trouxe para cá a Nota 
Paulista, depois fui buscar a Nota do Paraná e fiz 
várias reuniões. Desculpe falar na primeira 
pessoa, mas eu fiz várias reuniões desde o 
Governo passado e neste Governo com o 
secretário da Fazenda. Fui lá com a Federação 
das Apaes, fui lá com a União dos Cegos, Unicep. 
Fui lá, enfim, com uma infinidade, com a Amaes, 
com a Pollyana Paraguassú. Fui à secretaria, ao 
Governo com várias dessas entidades do 
terceiro setor, reivindicando para que a Nota 
Capixaba fosse efetivada e que fosse usada para 
que, com essa arrecadação da Nota Capixaba, o 
Governo poderia premiar algumas entidades 
sem fins lucrativos, no caso, o terceiro setor, 
para poder esse terceiro setor sobreviver. 
Porque o que esse pessoal passa, o que as 
Apaes passam, o que a União dos Cegos, 
Instituto Luiz Braile, a Amaes, aqui da Pollyana 
Paraguassú. Enfim, várias entidades sem fins 
lucrativos vêm passando uma dificuldade muito 
grande.  

Então, esse projeto foi uma iniciativa 
nossa, que eu fui lá pedir desde o Governo 
passado e o governador Renato Casagrande está 
fazendo agora. Fazendo agora ao meu pedido! 
Embora esse crédito não foi dado para mim, 

mas eu tenho que registrar isso. Eu falei com 
ele! Falei com ele! Não estou falando da tribuna, 
não. Fui lá falar com ele que na hora da sanção 
dessa lei tem que chamar essas entidades, 
porque é uma luta nossa. Nós trouxemos a Nota 
Paulista, não serviu. Trouxemos a Nota do 
Paraná, aí foram feitas algumas adaptações. 
Então, é preciso dar crédito a quem realmente 
trabalha.  

Então, por isso eu votei a favor do veto 
parcial, porque assim a lei fica naturalmente 
mais enxuta. Então, na verdade é isso, eu quero 
que o terceiro setor seja respeitado. O terceiro 
setor ajuda muito e muito mesmo a 
administração pública. Quem dera que todo 
Governo ajudasse a população em geral como 
ajuda o Terceiro Setor. Vamos dar um exemplo 
de terceiro setor aqui: a Aebes, a Afecc, Apadd 
de Vila Velha. Vamos falar aqui também, aqui 
muito próximo, a Acacci. Essas entidades todas 
eu visito e visito com frequência, esse pessoal 
que está carregando a assistência social e 
muitas vezes a saúde, no caso do Hospital 
Evangélico, que está carregando a assistência da 
saúde da população nas costas. Então, eu quero 
fazer esse registro, parabenizar o Governo 
porque fez justiça à nossa luta. Obrigado, 
presidente.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 

ordem, senhor presidente. Também quero 
justificar meu voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá, a última 
inscrita.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Boa 

tarde, senhor presidente, nobres deputadas e 
deputados, cumprimentando as minhas colegas 
Raquel Lessa e Iriny Lopes pelo dia da mulher. 
Cumprimentando também e parabenizando 
todas as mulheres que trabalham no serviço 
público desta Casa, mulheres que estão em 
postos de direção. Parabéns por exercerem um 
trabalho grandioso, um trabalho de valor para 
que esta Casa possa se tornar cada vez mais 
célere e trabalhando no caminho do bem-estar 
da nossa sociedade.  
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 Quero também justificar o meu voto no 
veto parcial, tendo em vista que a matéria fica 
mais enxuta, e o meu reconhecimento de que 
essas instituições, que são filantrópicas, 
precisam muito, elas têm muita necessidade 
desse programa que foi discutido, que teve 
várias mãos e que Doutor Hércules é também 
um dos que trabalhou bastante neste caminho. 
Parabéns, Doutor Hércules, pela iniciativa que é 
a Nota Premiada. 
 Quero parabenizar o nosso auditor fiscal 
Thiago Venâncio, que foi quem foi lá e sentou, 
se debruçou, debulhou em cima dessa matéria 
para torná-la viável e a gente poder estar 
votando nela hoje aqui.  

Quero também fazer uma menção a um 
problema que nós estamos enfrentando no dia 
de hoje no nosso estado, especialmente na 
Grande Vitória, que é a paralisação 
praticamente total. Ela é parcial, mas existem 
muito poucos coletivos circulando na Grande 
Vitória. São raríssimos os coletivos que estão 
circulando.   

E nós apresentamos nesta Casa uma 
matéria que exatamente dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença do motorista e do 
cobrador, sem acúmulo de função, nos veículos 
de transporte coletivo metropolitano no estado 
do Espírito Santo e dá outras providências, 
exatamente visando estar discutindo entre as 
partes essa questão que é importantíssima para 
a nossa mobilidade.  

Ela é uma legislação que disciplina o 
transporte coletivo no âmbito da região 
metropolitana, ou seja, dessa mobilidade, mas 
há necessidade de fazer isso sem haver 
problema com os empregados desse setor, 
porque existe todo um receio e, por isso, o 
motivo de se estar com essa paralisação parcial 
no dia de hoje, que tem comprometido, 
inclusive, os serviços prestados pelo Estado e 
também todos os serviços da iniciativa privada, 
tendo em vista a dificuldade de deslocamento 
de trabalhadores e servidores por conta dessa 
discussão existente na categoria, onde existe 
um receio muito grande de o cobrador de 
passagem perder os seus postos de trabalho. E 
mais, de acumular essa atividade, que é do 
cobrador, nas costas do motorista de ônibus do 

transporte coletivo, que já está altamente 
impactado.  

Fica aqui o nosso registro. É um bom 
caminho para a solução desse problema a gente 
dar celeridade na discussão e na votação desse 
importante projeto que nós apresentamos 
desde o ano passado nesta Casa, desde 2019, 
visando disciplinar essa questão.  

Essa matéria, inclusive, já foi trazida para 
esta Casa na gestão do Governo anterior, ela 
recebeu parecer pela constitucionalidade e, 
infelizmente, foi vetada pelo Governo anterior. 
Mas nós esperamos que nessa nova 
administração o governador Renato Casagrande 
coloque os seus servidores, seu staff, seus 
secretários, para discutirem essa questão com 
mais profundidade, tirando esse receio, essa 
temeridade existente hoje no meio dos 
motoristas e dos cobradores de transporte 
coletivo na Região Metropolitana da Grande 
Vitória. 

É o que tenho para dizer, senhor 
presidente, agradecendo pela oportunidade, e 
parabenizando todas as mulheres do meu 
estado e do nosso país pelo Dia da Mulher e 
conclamando união para que a gente possa 
vencer os obstáculos, vencer os desafios e sair lá 
na frente, vitoriosas de toda essa submissão que 
ainda se encontra sobre nós, que é o machismo 
arraigado em nossa sociedade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Encerrada a discussão do veto. 
Em votação. (Pausa) 
Informo às senhoras e aos senhores 

deputados que, por se tratar de veto, a votação 
é nominal. 

Começo com ele, como vota o deputado 
Adilson Espindula?  

SIM mantém o veto parcial; NÃO derruba 
o veto.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, voto SIM, pela manutenção 
parcial do veto. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI) – O deputado Adilson Espindula vota 
SIM, pela manutenção do veto, parcial. 
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto Sim, presidente Marcelo Santos. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas ausente. 
Deputado Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eu voto SIM, senhor presidente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Capitão Assumção 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Carlos Von? (Pausa) 

Deputado Carlos Von ausente. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
  
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, eu voto SIM.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Coronel Alexandre 
Quintino vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 

senhor presidente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Dary Pagung vota 
SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense?  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto SIM, senhor presidente, 
pela manutenção do veto.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) –  Doutor Hércules? 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Doutor Hércules 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Hudson Leal? (Pausa) 

Ele está presente na sessão virtual? 
(Pausa) 

Deputado Hudson Leal ausente. 
Deputado Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator e com o veto parcial.  
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Emílio Mameri 
vota SIM, pela manutenção do veto parcial. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Rafael Favatto? (Pausa) 

Deputado Rafael Favatto ausente em 
plenário e na sala virtual.  

Engenheiro José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Deputado José Esmeraldo está presente 
na sala virtual com problema de conexão.  
 Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Pela derrubada 
das emendas, em favor da Nota Premiada e em 
favor do veto parcial, senhor presidente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Freitas vota SIM, 
pela manutenção do veto. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Gandini?  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Gandini vota SIM, 
pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada Iriny Lopes? 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu voto pela 
manutenção do veto, senhor presidente.  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Iriny Lopes vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Janete de Sá vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 

manutenção do veto, voto SIM.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luciano Machado 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Luiz Durão? (Pausa) 

Deputado Durão, confirma?  
Transmito aqui ao meu contador de 

votos. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcelo Santos, se 
pudesse votar e não estivesse no exercício da P 
residência, acataria a solicitação do vice-líder, 
deputado Marcos Garcia, e votaria SIM, mas 
estou impedido.  

Deputado Marcos Garcia, vice-líder do 
Governo nesta Casa de Leis?   
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Agradecendo a todos os deputados e deputadas 
pelos votos SIM, também voto SIM, senhor 
presidente.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira?  
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – SIM.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Madureira 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcos Mansur? 
(Pausa) 

Deputado Marcos Mansur, sala virtual, 
ausente. Ausente.  

Deputada Raquel Lessa. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) -  SIM.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos 
me mandou mensagem, está com conexão de 
difícil acesso. Ele está na estrada dizendo que 
fez leitura de todos os vetos e se manifesta em 
todos eles que forem deliberados, votação, o 
voto dele é SIM, atendendo o pedido do Líder 
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do Governo, ad hoc, neste momento, Marcos 
Garcia. 
 

O SR.1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado e mestre Sergio 
Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu voto 

SIM, presidente, pela manutenção do veto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Sergio Majeski vota 
SIM. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Eu voto SIM, presidente. 
 
O SR.1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Torino Marques 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Emocionante o voto de V. Ex.ª. 

Passarei a proclamar o resultado: Vinte e 
dois votos SIM; uma abstenção. 

Fica mantido o veto parcial do senhor 
governador. 

Comunique-se ao governador. 
Número 4 da pauta: Discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto ao Projeto de Lei 
n.º 582/2020, de autoria do 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

Convido o deputado Gandini para 
presidir a Comissão de Justiça e oferecer 
parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou convocar a Comissão de Justiça novamente.  

O projetor de lei, o autógrafo de lei, 
reconhece, no âmbito do estado do Espírito 
Santo, para todos os efeitos legais, a surdez 
unilateral como deficiência auditiva. 

Este é um projeto extremamente 
complexo devido nós termos, do ponto de vista 
legal, clareza e até bastantes definições através 
de súmulas. Súmula 552 do STJ: (...) a surdez 
unilateral não se qualifica como pessoa com 
deficiência para o fim de disputar as vagas 
reservadas em concursos públicos. Essa é uma 
das súmulas que existem. Também existe o 
entendimento, nesse caso, que a matéria como 
ela é... Existe a defesa de que ela pode ser 
discutida pelo Estado, pelo Governo Federal, 
porque se trata de saúde. No entanto, quando 
você tem Lei Federal já definindo, claramente, o 
que pode e o que não pode; você fica impedido 
de legislar no estado, você não está de forma 
concorrente.  

Então, é claro que na Comissão de 
Justiça a gente tem essa clareza de que a 
matéria é inconstitucional. No entanto, temos 
três estados que aprovaram, e aí vou dar 
trabalho para o nosso Líder do Governo, 
instituído hoje, porque vou colocar os dois 
lados. Temos três estados em que existe já essa 
lei, e São Paulo inclusive é um deles, porque é 
um grande estado. Mas, além disso, temos uma 
decisão judicial em um dos estados que dá a 
vaga para a pessoa com surdez unilateral. Então 
torna essa nossa votação algo extremamente 
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complexo, porque ao mesmo tempo em que a 
gente tem a clareza, o STJ já julgou, já fez isso 
com clareza; temos um movimento de baixo 
para cima, importante, que quer colocar a 
surdez unilateral como deficiência. E as lutas são 
assim; as conquistas surgem dessa forma.  

Então, na Comissão de Justiça, vou me 
reservar, e é um direito, de ir ao entendimento 
da jurisdição, da inconstitucionalidade, mas vou 
me reservar o direito de, na hora da votação, 
também de dar um passo em outro sentido para 
incluir. Ficam os deputados à vontade, mas, é 
claro, no dia de hoje é matéria claramente 
inconstitucional. Mas que nada, no futuro possa 
se tornar uma matéria de legislação federal. 

Vou relatar pela manutenção de veto 
total - é o único projeto hoje de veto total - e 
vou botar a matéria em discussão. (Pausa) 
  Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
  Com o relator.  

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

  Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos, presidindo.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 

  Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dary Pagung?  

  
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) - Ok.  
Então, mantido veto total da matéria na 
Comissão de Justiça. 

Devolvo à Mesa para prosseguir com a 
matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) –  Coloco a matéria em discussão.  

Encaminhamento do líder do Governo.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 

O Projeto de Lei n.º 582/2020, do nosso 
querido amigo e ex-deputado estadual Enivaldo 
dos Anjos... A proposição aqui, o item 3 é muito 
claro:  

 
3. Porém, entende-se que 
é exclusiva a competência 
Federal para tratar de 
proteção e integração 
social das pessoas 
portadoras de deficiência.  
4. O Estado somente 
poderá legislar sobre o 
tema quando houver 
ausência de Lei Federal 
(...) 
 

O que não é o caso, aqui. Então, este 
projeto aqui é o projeto de lei... é o Decreto n.º 
5.292/2004.  

Eu, na condição de vice-líder do 
Governo, quero encaminhar aqui o veto total à 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) –  O vice-líder do Governo 
encaminha pela manutenção do veto total, 
indicando aos parlamentares que votem SIM.  

Encerrada a discussão.  
Matéria em votação.  
Informo às senhoras e aos senhores 

deputados que, por se tratar de veto, a votação 
é nominal. 

Passarei a colher os votos.  
Como vota o deputado Adilson 

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

Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
total do veto.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO 

MAJESKI – PSB) - Deputado Adilson Espindula 
vota SIM, pela manutenção do veto.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Como vota o deputado 
Alexandre Xambinho?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –

Atendendo ao pedido do vice-líder do Governo, 
voto SIM, senhor presidente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) - Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas? Está na 
sala virtual? (Pausa)  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não, né?  
Deputado Bruno Lamas, ausente.   
Deputado Capitão Assumção?  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) - Deputado Capitão Assumção 
vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª está com um pezinho na 
base do Governo.  

Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Deputado Carlos Von está presente na 

sala virtual?  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não. Carlos Von, ausente.  
Deputado Coronel Alexandre Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino vota SIM, pela manutenção do veto.  

  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 

senhor presidente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) - Deputado Dary Pagung vota 
SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) -  Delegado Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) –  Voto SIM, presidente, pela 
manutenção do veto.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) - Delegado Danilo Bahiense vota 
SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) -  Doutor Hércules?  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) –  

Presidente, antes de votar  peço vênia  a V. Ex.ª 
para parabenizar nosso vice-líder, que está 
fazendo um trabalho maravilhoso. Ao mesmo 
tempo peço vênia, novamente, para votar 
contra; por princípio médico, de médico do 
trabalho, por achar que realmente a surdez 
parcial chucuta a pessoa. E hoje estamos aí, 
graças a Deus e ao nosso presidente, com 
nossas sessões sendo transmitidas em sinais de 
libras, que é uma luta de muitos anos e que o 
presidente está fazendo essa inclusão, o 
Presidente Erick Musso, tão importante. 

Então, voto NÃO, por isso, porque 
entendo assim, como médico do trabalho, que 
surdez parcial realmente dificulta a pessoa. 
Embora sabendo, como advogado - mais uma 
vez peço vênia a V. Ex.ª para falar como 
advogado, OAB 2.310 -, que o Governo está 
totalmente certo em vetar. Mas, voto contra. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Doutor Hércules 
vota NÃO, contra a manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Hudson Leal presente na 
sala virtual? 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Não. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não. Doutor Hudson Leal 
ausente. 
 Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Emílio Mameri 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
 Ausente? Ausente na sala virtual 
também. Ausente. 
 Doutor Engenheiro José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa)  
 Ausente. 
 Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – SIM, senhor 
presidente. Eu voto a favor do veto parcial. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Freitas vota SIM, 
pela manutenção do veto... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Desculpe! Veto total.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Total. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Gandini? 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
NÃO, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Gandini vota NÃO, 
contra a manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada e ministra Iriny Lopes? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Meu voto é 
NÃO, senhor presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Iriny Lopes vota 
NÃO, contra a manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá? 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 
SIM. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Janete de Sá vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado, do 
Caparaó? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
SIM. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luciano Machado 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Luiz Durão. Qual a 
posição, deputado? (Pausa)  
 Ok! 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Durão está votando 
igual àquela moça que fica ali. Libras, né? 
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 Deputado Marcelo Santos presidindo. 
 Deputado e vice-líder do Governo nesta 
Casa de Leis, Marcos Garcia, como vota? Mesmo 
tendo encaminhado, deputado, V. Ex.ª tem que 
se manifestar no microfone. 
 Marcos Garcia, deputado Marcos Garcia, 
como vota V. Ex.ª? Este projeto vai alcançar V. 
Ex.ª, meio parcial na surdez. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto a 
favor do veto, presidente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM, a favor da manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira? 
(Pausa)  
 Marcos Madureira ausente. 
 Deputado Marcos Mansur? (Pausa)  
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – É pela 
manutenção? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É pela manutenção. 
 Deputado Marcos Mansur ausente. 
 Deputada Raquel Lessa? 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Pela 
manutenção.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos, 
como já se manifestou no WhatsApp, salvo, 
inclusive aqui, a manifestação dele, ele declara o 
voto SIM, mas eu peço ao meu cantador de 
votos que possa manifestar o voto do deputado 
Renzo Vasconcelos. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 Deputado Sergio Majeski. 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu voto 
NÃO, contra a manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não atendendo o líder do 
Governo? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não. 
Com todas as vênias ao líder do Governo, mas 
eu entendo de uma forma diferente, até porque 
eu tenho outro projeto mais ou menos nessa 
linha sobre a visão monocular, então, seria 
incoerente... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Deputado Sergio Majeski 
vota NÃO. 
 Deputado Theodorico Ferraço? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu voto NÃO e parabenizo o deputado Enivaldo 
dos Anjos pela sua sabedoria e inteligência de 
proteger os surdos de hoje e os surdos de 
amanhã. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota NÃO, contra a manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Torino Marques? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, apesar do encaminhamento 
do líder do Governo Marcos Garcia, 
Marquinhos, a deficiência, a surdez unilateral 
para mim é uma deficiência. Por isso, eu voto 
NÃO com todo o respeito ao encaminhamento 
de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Torino Marques 
vota NÃO, contra a manutenção do veto.      
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Posso 
votar, senhor presidente? 
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – A palavra  é de V. Ex.ª e a 
satisfação é minha e do deputado Sergio 
Majeski. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Agradeço. Voto SIM. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – O deputado Vandinho Leite 
vota SIM, pela manutenção do veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Manteve? Passamos, então, a 
divulgar o resultado. Quinze votos SIM, seis 
NÃO; uma abstenção.  

Fica mantido o veto total do governador. 
 Passamos ao último veto da pauta... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Senhor 
presidente, eu gostaria de justificar meu voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – A palavra está com V. Ex.ª.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

justifico o voto daqui até para adiantar, mas no 
seguinte sentido. É por conta de essa matéria de 
fato ser inconstitucional. Mas esse debate 
precisa continuar, essa questão precisa ser 
resolvida. Nós temos um entendimento de fato 
que a surdez unilateral é uma deficiência, 
portanto, ela devia ser incluída como uma 
deficiência.  

Eu acredito que o ampliar dessa 
discussão vai fazer com que, a nível federal, a 
gente possa estar vencendo esse obstáculo, 
tornar a matéria constitucional e poder estar 
dando essa classificação que vai auxiliar essas 
pessoas que, hoje, estão numa situação de 
desigualdade. Elas precisam de uma equidade 
para que elas possam competir de igual, tendo 
em vista terem essa dificuldade. 

Mas eu quero também, por fim, senhor 
presidente, falar aqui de uma grande amiga, 
hoje, que é Dia da Mulher, e eu vou estar, nos 
momentos que eu posso, falando alguma 
coisinha sobre a mulher e estar também 
mandando o meu carinho para uma grande 

mulher, que é Carla da Matta Machado 
Pedreira. Tem sessenta e um anos, é advogada 
criminalista com especialização em criminologia. 
Ela atua na profissão há mais de quarenta anos, 
nascida em Vitória, vem de uma família de 
juristas e sempre quis ser advogada. E desde os 
dezessete anos já acompanhava os juris. Carla é 
formada em direito pela Universidade Federal 
do Espírito Santo. Desde 1980 ela foi integrante 
da Comissão de Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados no Espírito Santo, OAB do 
Espírito Santo, e fundou o Conselho da 
Comunidade de Vila Velha. É uma lutadora das 
causas femininas, dos direitos humanos e dos 
direitos da mulher. A Carla, no momento, está 
internada no Hospital Meridional, em Cariacica, 
desde o último sábado. Ela está com uma 
gravidade grande em seu quadro de saúde, mas 
nós mandamos um abraço para ela, estamos em 
orações para que essa mulher, essa grande 
mulher, que é Carla da Matta Machado 
Pedreira, possa viver em nosso meio por muito 
mais tempo e possa continuar dando a sua 
contribuição pelo crescimento, pelo 
fortalecimento da mulher e pelo combate a 
todas as violências contra as mulheres em nosso 
estado e em nosso país. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputada Janete de 
Sá. Parabéns pela brilhante manifestação. 

Passamos ao último item.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Senhor 

presidente, eu também gostaria de justificar 
meu voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) –  A última deputada inscrita, Iriny 
Lopes, para justificação de voto. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Bom, em 

primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Eu 
quero cumprimentar muito especialmente, com 
muito carinho, as mulheres, pelo nosso dia, 
cumprimentar todos os homens que respeitam 
as mulheres e que são parceiros na luta pela 
nossa emancipação e pela nossa igualdade. 
Quero cumprimentar muito carinhosamente e 
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dizer que a Assembleia Legislativa tem como 
exemplo aqui... A maioria das diretorias é 
composta por mulheres. Parabéns às mulheres 
da Assembleia Legislativa! 

Nós, militantes de direitos humanos, 
consideramos essa questão da audição parcial 
um problema sério. E foi por isso que eu votei 
NÃO ao veto. A constitucionalidade dessa 
questão dita pelo deputado Gandini, que 
preside a comissão, ela estabelece essa 
inconstitucionalidade. Porém, quero dizer que a 
gente só vence lutas que a gente consegue 
lutar. Lutas que não são feitas, não são 
vencidas. Então, assim, mais do que a 
constitucionalidade ou não, me interessam as 
pessoas que precisam dos serviços, precisam ser 
tratadas de maneira diferente.  Então assim, 
mais do que a constitucionalidade ou não, me 
interessam as pessoas que precisam. Precisam 
dos serviços, precisam ser tratadas de maneira 
diferente porque direitos humanos é tratar igual 
os diferentes. A gente parte da diferença. E se 
eu tenho uma audição parcial, eu posso chegar 
a um problema total da falta de audição.  

Então, assim, é por causa disso que eu 
votei Não com muita convicção. Respeito o 
Governo, mas tenho muita convicção de que 
seria um avanço na vida de todos e de todas que 
têm audição parcial. 
 É essa a minha justificativa, senhor 
presidente. É essa a minha opinião, é essa a luta 
que nós travamos nos direitos humanos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, ministra Iriny.  

Com a palavra o deputado Freitas, o 
último inscrito. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, eu quero justificar o meu voto 
favorável ao veto, reconhecendo a importância 
do contraditório, reconhecendo a importância 
da justificativa de voto de cada um dos colegas 
parlamentares, reconhecendo o relatório muito 
bem fundamentado pelo relator presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, deputado 
Gandini, a favor do veto. E o voto dele 
espontâneo, como o deputado Gandini, 
contrário a matéria. Vê aí um grande 

questionamento e vê aí a importância da 
matéria para atender a defesa dos direitos 
humanos, e eu parabenizo a deputada Iriny 
Lopes pela justificativa brilhante que faz do seu 
voto.  

Porém, é preciso observar também a 
insegurança jurídica que a gente vai cada vez 
mais criando no âmbito das matérias. Essa 
matéria, como diz muito bem o deputado 
Gandini lá no relatório dele na Comissão de 
Constituição e Justiça, ela é exclusiva de 
competência federal por se tratar da integração 
social das pessoas portadoras de deficiência. O 
Estado somente poderá legislar sobre este tema 
quando houver ausência de lei federal, que aqui 
não é o caso. E, além disso, tem uma súmula do 
STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 
n.º 552, que não considera para efeito de 
deficiência auditiva a surdez unilateral.  

Daí o que eu falo de insegurança jurídica. 
E eu concordo plenamente que a gente precisa 
defender esta tese, defender este projeto, mas 
com a luta, lutando por outros caminhos e não 
criando insegurança jurídica em nosso estado, 
criando Adin, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, lá no Supremo Tribunal 
Federal. 

Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Freitas. 
Passamos ao item n.º 5.  
Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial 
ao Projeto de Lei n.º 329/2020, oriundo da 
mensagem do próprio Governo. 

Convoco a Comissão de Justiça, 
deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Convoco mais uma 
vez a Comissão de Justiça.  

Vou avocar a matéria para relatar.  
A matéria dispõe sobre a fiscalização, 

infrações e penalidades relativas a proteção dos 
recursos hídricos do domínio no estado do 
Espírito Santo no âmbito da Agência Estadual 
dos Recursos Hídricos, Agerh, e dá outras 
providências. 
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Esta matéria foi votada nesta Casa no 
ano passado, sofreu inúmeras emendas, 
inclusive o veto vem até de artigo que não 
sofreu emenda. Tem até artigo do próprio 
Governo, art. 22, embora não tenha sido objeto 
de alteração pelo parlamento padece de 
manifesta inconstitucionalidade.  

Então, quer dizer que passou lá, mas 
chegou lá novamente, e eles verificaram que 
tinha inconstitucionalidade.  

Então são diversas as considerações que 
foram feitas, são várias, várias, deputado, várias 
matérias, eu não vou conseguir me ater a uma 
por uma aqui. Se V. Ex.ª quiser depois até 
entrego aqui o documento, até porque ficaria 
muito extenso o voto, mas a base de todo 
veto...  

 
A SR.a JANETE DE SÁ – (PMN) – 

...garantia do não pagamento da outorga por 
parte dos produtores rurais e da agroindústria 
familiar? Foi garantido? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada, essa parte 
não veio como motivo de veto, não verifiquei. 
(Pausa) 

Não, isso está garantido. O que entrou, 
principalmente, foi a questão da composição de 
um conselho, que ele deixa para que isso seja 
feito por ato, mas essa participação – V. Ex.ª 
inclusive fez a emenda – já está garantida em 
outra instância que eles fazem julgamento. E, 
em grande parte, é por falta de definição de o 
que é agricultor familiar de pequeno porte. 
Faltaram essas definições. 

Eles sugerem, inclusive, que faça emenda 
depois à legislação, defina exatamente o que é 
de pequeno porte, o que é de grande porte, 
porque não teria condição alguma de o Governo 
realizar essa fiscalização e definir o que é de 
pequeno porte, até porque várias legislações 
tratam de forma diferente. 

Então, vou acompanhar o entendimento 
do Governo, em que dá pelo veto parcial, nas 
justificativas, acredito que todos os deputados 
têm acesso ao relatório, e colocar a matéria em 
discussão. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Sergio 
Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

rapidamente porque observamos bastante esse 
veto e até a Procuradoria mesmo da Assembleia 
recomenda a rejeição do veto, porque a própria 
Procuradoria disse que não encontrou qualquer 
inconstitucionalidade, nem formal, nem 
material. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Inclusive, deputado 
Majeski, o Governo do Estado pode vetar não só 
pela questão da inconstitucionalidade. Quando 
falei que era impossibilidade... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Isso aí 

eu tenho a maior certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – E está na lei. A lei 
fala por interesse. Por interesse do Governo, ele 
pode vetar também por entender que a matéria 
não é de interesse; na visão deles, é claro. 

Quando ele fala que não consegue 
determinar porque o projeto não define o que é 
agricultor de pequeno porte, que isso ia 
inviabilizar a fiscalização, ia criar uma 
insegurança jurídica, ele não fala que a matéria 
é inconstitucional, mas ele fala que inviabilizaria 
a aplicação do projeto. 

Então, portanto, vou ficar com o 
entendimento do Governo, tanto que ele 
sugeriu que seja feita emenda posterior para 
que a gente consiga definir o que são esses 
agricultores de pequeno porte e tal porque 
diversas legislações tratam de forma 
diferenciada. 

Por isso encaminhei nesse sentido, mas, 
de fato, tem partes que o Governo entende por 
inconstitucional, partes que não são 
inconstitucionais, que é só interesse, e a 
Assembleia, de certa forma, julgou apenas os 
aspectos jurídicos de constitucionalidade. 
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A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos na Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos está 

presidindo. 
Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Mantido o veto 
parcial na Comissão de Justiça. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo tramitado na Comissão de 
Justiça, coloco a matéria, que é o veto, em 
discussão. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Pela 

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

– PODEMOS) – Com a palavra o líder do 
Governo, ad hoc, deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Senhor 

presidente, o Projeto de Lei n.º 329/2020, eu, na 
condição de vice-líder do Governo, o atual líder 
me delegando poder aqui, tendo a matéria já 
discutida na Comissão de Justiça, encaminho o 
veto parcial à base do Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok, o deputado Marcos Garcia 

encaminha pelo voto SIM, pela manutenção do 
veto parcial. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam terão que 

votar, porque se trata de veto e é votação 
nominal. 

Passarei então a fazer a chamada do 
veto. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

Votando SIM mantém o veto; votando 
não, derruba o veto. 

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

Senhor presidente, vou acompanhar a 
orientação do nosso vice-líder do Governo, 
nosso colega Marcos Garcia, votando SIM, pela 
manutenção do veto parcial. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Adilson Espindula 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, presidente Marcelo Santos.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcos Bruno? Ô! 
Bruno Lamas! Desculpa! (Pausa) 

Não está presente.  
Deputado Capitão Assumção? Posição de 

sentido, por gentileza.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Capitão Assumção 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, Documento assinado 

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



76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Carlos Von? (Pausa) 

Ausente. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, eu voto SIM. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Coronel Alexandre 
Quintino vota SIM, pela manutenção do veto 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 
senhor presidente! 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Dary Pagung vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Delegado Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto SIM, presidente, pela 
manutenção do veto.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hércules?  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Doutor Hércules 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
Ausente. 
Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Dr. Emílio Mameri 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Ausente. 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pela 

manutenção do veto parcial, senhor presidente, 
SIM. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Freitas vota SIM, 
pela manutenção do veto parcial. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini? (Pausa) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Gandini vota SIM, 
pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 

o voto do relator, senhor presidente. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Iriny Lopes vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto SIM 

também, senhor presidente, tendo em vista que 
a nossa maior preocupação era o não 
pagamento de outorga por parte dos 
agricultores, isso foi garantido desde a 
concepção do projeto, por influência dos 
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membros e desta deputada da Comissão de 
Agricultura. 

Então, estando resguardada essa 
questão, que para nós é fundamental, nós 
votamos pelo veto parcial.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Janete de Sá vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado? 
(Pausa) 

Deputado Luciano Machado, ausente.  
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ok.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia? 
  
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM, senhor presidente! 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira? 
(Pausa) Está na sala? (Pausa)  

Deputado Marcos Madureira ausente. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) Está 

na sala? (Pausa) 
Deputado Marcos Mansur ausente.  
Deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Presidente, pela manutenção. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos, 

conforme eu já disse, por mensagem de 
WhatsApp e por não ter conexão, informou que 
vota SIM.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM, pela manutenção do veto. (Pausa)  

Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Marcelo, eu vou votar pela 
manutenção do veto. Embora, como disse, não 
vejo inconstitucionalidade, mas, segundo 
argumentação do presidente e da própria 
autora das emendas, então eu voto SIM, pela 
manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Sergio Majeski vota 
SIM. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu voto SIM.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 
MAJESKI – PSB) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota SIM, pela manutenção do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Torino Marques 
vota SIM, pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (SERGIO 

MAJESKI – PSB) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM, pela manutenção do veto. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Sendo assim, temos vinte votos 
SIM, uma abstenção.  

Fica mantido o veto parcial do 
governador.  

Comunique-se ao governador.  
Passamos então... 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 

ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Pela ordem, deputado Marcos 
Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Queria 

agradecer aos deputados que votaram a favor, 
pela manutenção do veto parcial do Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Parabéns, deputado Marcos 
Garcia, pela sua habilidade e no diálogo 
permanente com toda a base e aqueles que 
também, de forma independente, atuam aqui 
no plenário. A conquista de V. Ex.ª no dia de 
hoje é uma ação muito importante e ímpar 
nesta Casa. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Fico 

muito honrado, senhor presidente, com as 
palavras. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Item n.º 6. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
43/2021, da Mesa Diretora. Em anexo, 
deputado Marcos Garcia, na Comissão de 
Justiça, o relator Gandini se prevaleceu do 
prazo.  

Ainda mantém o prazo?  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Mantenho o prazo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Mantendo o prazo, item 7. 
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 598, do 
Deputado Marcelo Santos.  

Na Comissão de Finanças, deputado 
Madureira pediu prazo. Não estando presente, 
ele se prevalece do prazo.  

 
(7. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
598/2020) 

 
N.º 8. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 04/2021, 
do Deputado Vandinho Leite.  

Convoco a Comissão de Justiça, mas 
pergunto aos deputados. Deputado da Defesa 
do Consumidor é?  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Vandinho. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – V. Ex.ª. Finanças, deputado 
Freitas. Justiça, deputado Gandini. Eu pergunto 
aos deputados se podemos fazer a reunião em 
conjunto? (Pausa) 

Deputado Freitas quer fazer separado. 
Justiça e Defesa do Consumidor podem fazer 
conjuntas? (Pausa)  

Então, com a palavra o deputado Gandini 
para presidir a Comissão de Justiça e Defesa do 
Consumidor.  

Eu quero agradecer a gentileza do 
deputado Sergio Majeski que foi um 
colaborador para que nós tivéssemos o 
resultado que tivemos na tarde de hoje. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Foi um 

prazer, uma honra poder contribuir com V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – A matéria altera a 
Resolução n.º 2555, de 28 de maio de 2008, que 
dispõe sobre a criação do Procon Assembleia e 
dá outras providências.  

Nós temos... Está autorizado? Votação 
conjunta. (Pausa) Ok. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Então, da Comissão de Finanças 
também? (Pausa) Então, conjunta a Comissão 
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de Finanças. Continua o presidente relator 
deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Só uma dúvida, 
deputado Vandinho, antes de relatar. Precisaria 
que essa alteração dessa resolução, como é um 
trato de... Não teria que ter a assinatura de 
outros deputados da Mesa? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Não. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Fiquei na dúvida. Por 
isso minha dificuldade de votar assim urgência 
devido à questão de alterar estrutura.  

Nós temos aqui art. 1.º da Resolução 
passa a ter a seguinte redação:  
 

(...) Para a defesa dos interesses e 
direitos dos consumidores 
previstos no artigo 81 da Lei 
Federal n.º 8078/90, o 
responsável pelo Procon-
Assembleia dará conhecimento 
dos fatos à Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte, 
que após deliberação e 
aprovação, emitirá parecer 
opinativo quanto à propositura da 
ação judicial” 

 
Ok?  
Para conhecimento dos fatos, à 

Comissão de Defesa do Consumidor.  
Esse é a Resolução n.º 4 de 2021. O 

responsável pelo Procon Assembleia dará 
conhecimento dos fatos à Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte, que após 
deliberação e aprovação, emitirá parecer 
opinativo quanto à propositura de ação judicial. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Gandini, propor aí 
que... 

O Procon é autônomo – Assembleia -, 
mas ele adota as medidas que entender ser 
necessária, e a Comissão também adotará 
porque ela também faz parte do Poder 

Legislativo, que é independente, mas o Procon 
tem autonomia para promover as ações que 
entender. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Então vamos. 

O 2.º é: Sendo o caso de propositura de 
ação judicial, essa será proposta através da 
Procuradoria-Geral da Assembleia ou Defensoria 
Pública do Estado. 

 
Art. 4.º - Fica o Procon 
Assembleia subordinado à 
presidência da Comissão de 
Defesa do Consumidor e dos 
Contribuintes, a qual caberá 
dirigir o referido órgão e 
supervisionar o serviço de 
proteção, defesa e orientação ao 
consumidor.   
 
Art. 6.º - Encaminhar para a 
Comissão de Defesa do 
Consumidor e dos Contribuintes 
relatório mensal de atividades 
exercidas pelo Procon Assembleia. 
 
Art. 5.º - Os casos omissos serão 
resolvidos pelo coordenador 
ouvindo a Comissão de Defesa do 
Consumidor e dos Contribuintes. 

 
A matéria é uma matéria de resolução, 

então trata de matéria interna da Casa. 
Como há um entendimento entre as 

partes, a Casa, o deputado, eu vou avocar a 
matéria e dar pela aprovação e 
constitucionalidade da mesma, e colocá-la em 
discussão. (Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos inicialmente na Comissão de 
Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite?  
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
  
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, voto com o relator! 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá?  

Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia?  
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Justiça. 
 
Passamos à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas?  
Pela aprovação. 
O deputado Marcelo Santos está 

presidindo.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho?  
Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? 
Com o relator. 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa)  
O deputado Dary votou? Dary Pagung? 

Votou? Com o relator? Então vamos contar: um, 
dois, três, quatro. Está faltando um. 

Deputado Luciano Machado?  
A deputada Janete de Sá já votou, 

também. Ela votou antes de sair, eu acredito. 
Ela tinha falado comigo. 

Deputado Luciano Machado? 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças.  
 
Passamos à Comissão de Defesa do 

Consumidor. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Delegado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Com o relator! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Carlos 
Von? (Pausa) 

Deputado Dary Pagung, que está aqui 
também presente?  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 
Mais alguma comissão? (Pausa) 
Encerrada a votação na comissão.  
Devolvo à Mesa para seguir a matéria, 

sendo a matéria aprovada. 
Encerrada a votação da comissão, 

devolvo à Mesa para prosseguir, sendo a 
matéria aprovada.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Coloco a matéria em 
discussão.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
  

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Pela ordem o vice-líder do 
Governo, deputado Marcos Garcia.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, discussão única, em regime de 
urgência do Projeto de Resolução n.º 04/2021, 
do deputado Vandinho Leite. Eu, como vice-líder 
do Governo, quero encaminhar a base do 
Governo pela aprovação desse projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Em votação.  
Aqueles que aprovam, permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003900300034003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 12 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 81 

Aprovado.  
Em Mesa, para promulgação.  
Item 9. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 05/2021, 
do Deputado Vandinho Leite, que altera o Inciso 
XIV da Resolução n.º 2.700, de 15.07.2009, 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 
que dispõe sobre Procon/Ales. Publicado no 
ALES Digital do dia 01/03/2021. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Mais uma matéria 
que trata da inclusão do Procon no Regimento 
Interno. Ela altera o art. 44. A proposta do 
Procon/Assembleia de ajuizamento de ação 
judicial em defesa de consumidores, da livre 
concorrência da economia popular e do 
combate à infrações à ordem econômica. Então 
fica incluído dentro do Regimento Interno, art. 
44 esse item. É simplesmente essa alteração. 

Eu vou avocar a matéria... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, se o 
senhor me permite, eu gostaria de solicitar se 
podem unir todas as comissões, de Defesa do 
Consumidor e de Finanças e dar um parecer só 
se as demais comissões concordarem.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Da minha parte sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – E a Mesa Diretora também.  
Da Mesa, concordo.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então vamos lá. A 
matéria pode ser discutida. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
passar a colher os votos da Comissão de Justiça 
inicialmente.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Então, tendo maioria na comissão, 

passamos à Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula presidindo.  

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Carlos Von? (Pausa) 
Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Luciano Machado? (Pausa) 
E Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Então, aprovada na Comissão de 

Finanças.  
Passamos à Comissão de Defesa do 

Consumidor.  
Deputado Vandinho Leite, como vota? 

(Pausa) 
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Vandinho foi com o relator.  
Delegado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Também com o 
relator. 

Deputado Carlos Von não está.  
Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou colher então os 
votos.  

Na ausência do presidente Erick, quem 
está presidindo é o presidente Adilson 
Espindula. Como vota? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Quintino, está presente? (Pausa) 

Como vota o deputado Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Eu voto com o relator, excelência.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado com a 
maioria.  

Devolvo à Mesa com todas as votações 
aprovadas nas comissões pertinentes para 
prosseguir a votação.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Pela ordem, deputado 
Marcos Garcia, vice-líder do Governo. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 05/2021, 
do excelentíssimo deputado senhor Vandinho 
Leite, já discutido na Comissão de Justiça; de 
Defesa do Consumidor; de Finanças e Mesa 
Diretora.  

Na condição de vice-líder do Governo, 
vou encaminhar voto favorável à base. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o projeto. 
Em Mesa para promulgação. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Pela  ordem, deputado 
Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Adilson, gostaria neste momento de 
agradecer a todos os colegas pela votação. 

 O objetivo dessa matéria é criar 
instrumentos para dar mais força à Comissão de 
Defesa do Consumidor no combate aos crimes 
contra o consumidor neste estado. Ou seja, 
vamos trabalhar incansavelmente pela defesa 
dos direitos do consumidor no Espírito Santo. 

 Agradecer aos deputados também que 
fazem parte da Comissão. Hoje nós tivemos a 
primeira reunião com o deputado Delegado 
Danilo Bahiense e deputado Carlos Von; e 
agradecer a todos os pares; ao presidente Erick 
Musso e à base do Governo, que nos ajudou a 
aprovar essa matéria à unanimidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Parabéns, deputado, pelo 
projeto de resolução. 

Passamos para o item 10. 
10. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 63/2021, do 
Deputado Marcelo Santos, que institui no 
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Estado do Espírito Santo o Programa de 
Cooperação e Código Sinal Vermelho, como 
forma de pedido de socorro e ajuda para 
mulheres em situação de violência doméstica ou 
familiar, medida de combate e prevenção à 
violência doméstica, conforme a Lei Federal n.º 
11.340, de 7 de agosto de 2006. Publicado no 
ALES Digital do dia 26/02/2021.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Gandini, gostaria também de 
sugerir a V. Ex.ª para consultar os demais 
presidentes da Comissão de Segurança e de 
Finanças se dá para oferecer o parecer em 
conjunto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Segurança... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Finanças. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

(GANDINI - CIDADANIA) –  Quem são os 
deputados? (Pausa) 

Durão? Freitas. (Pausa) 
Deputado Durão também? Então eu vou 

fazer de forma conjunta. Vou avocar a matéria.  
É uma matéria extremamente 

importante para o dia de hoje. É simbólica a 
votação dessa matéria, não é, deputada Janete? 
Inclusive eu vi um vídeo hoje, deputado Freitas, 
super pertinente, em que fala que as mulheres 
nesta data - e eu não quero tomar o lugar delas 
na fala -, mas esta data ela representa muito 
mais do que parabéns, flores e bombons, esta 
data representa conquistas e precisa 
representar mais conquistas, porque a gente 
ainda tem muito a avançar.  

E lembrar que até 1974 a mulher tinha 
que levar o marido para assinar para ter o 
cartão de crédito em nome dela, imagina. 74, 
agora, recentemente, idade do Freitas. O Freitas 
já tinha trinta anos. O Estatuto da Mulher 
Casada, de 62. Em 62 as mulheres 
comemoraram, deputada Janete, o Estatuto da 
Mulher Casada, imagina. Não precisava mais de 
autorização do marido para diversas questões. A 
gente olha para trás e acha até... Nesse último 

século, né... Então, assim, ela só pôde jogar 
futebol profissional em 1979. Ela foi 
considerada igual ao homem em 1988, no Brasil, 
apesar da lei não ser cumprida até hoje. A gente 
tem uma defasagem no salário da mulher de 
trinta por cento em relação aos homens. 

 Então, este dia é um dia extremamente 
importante para que a gente possa refletir o que 
a gente vai achar absurdo daqui a vinte anos, a 
gente vai falar assim: Poxa, em 2021 acabaram 
com mais essa mazela em relação às mulheres. 
  Então, votar esse projeto hoje me dá 
uma grande satisfação, apesar de que ele trata 
de um problema absurdo que ainda acontece no 
dia a dia das mulheres, a violência contra a 
mulher. Então, a gente está aqui votando um 
projeto, tentando terminar com mais uma 
mazela.  

Então, vou avocar a matéria e, por tudo 
isso que falei, ela institui um sinal, imagina, um 
código de sinal vermelho, de alerta para as 
mulheres que estão sendo vítimas de violência, 
que é comum, e infelizmente, nosso estado por 
muito tempo liderou e ainda lidera devido ao 
machismo, devido a uma série de questões que 
a gente incorporou na nossa cultura e que até 
hoje se fazem muito presentes.  

Então, vou avocar a matéria e dar pela 
constitucionalidade e aprovação da mesma e 
colocar a matéria em discussão.  

Janete quer discutir agora, na comissão? 
(Pausa) 

Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – A 

matéria é muito pertinente e eu quero 
agradecer ao deputado Marcelo Santos – eu 
tenho direito a dez minutos. Na comissão, como 
membro, eu tenho direito a dez minutos. Não 
vou usá-lo todo, mas tenho direito a dez 
minutos.  

É muito pertinente porque todos os dias 
a gente se depara com situação de violência 
contra as mulheres no estado do Espírito Santo. 
Nesse final de semana mais uma vítima, o corpo 
de uma mulher foi encontrado em Água Limpa, 
Jaguaré, estava numa cova rasa, foi encontrado 
por populares que informaram que essa pessoa 
era uma moradora das proximidades e que ela 
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havia desaparecido. E eles suspeitam que seja o 
corpo dessa mulher que estava em estado 
avançado de decomposição.  

Então, é uma coisa triste, é mais uma 
mulher. A estatística atualizada do início do ano 
até agora são dezesseis homicídios de mulheres, 
são quatro feminicídios comprovados. Então, é 
uma situação muito delicada por que passam as 
mulheres no estado do Espírito Santo. 

E eu aproveito esta oportunidade para 
falar sobre o Dia Internacional da Mulher, data 
que mundialmente é escolhida para celebrar a 
luta feminina por igualdade e respeito.  

Nos últimos anos, esta data deixou de 
ser sinônimo de flores e festas, para se 
transformar em um momento de reflexão, e a 
cada dia essa reflexão se faz mais do que justa e 
necessária. É importante comemorar essa 
condição especial de mulher? Sim, é importante 
nós estarmos comemorando. Mas, mais valioso 
do que estar comemorando esta data é o fato 
de lembrar que a luta por uma sociedade mais 
justa, mais humana, mais fraterna, e a luta por 
mais equilíbrio na sociedade, na oferta de 
empregos, de salários, de oportunidades para 
homens e mulheres, passa por um amplo 
debate da condição das mulheres em nossa 
sociedade.   

Por isso, eu defendo que este momento 
de reflexão deva ser multiplicado para os 
demais trezentos e sessenta e quatro dias do 
ano. Sempre que for possível a gente deve estar 
discutindo sobre os gêneros, sobre convívio e 
sobre essa questão da sexualidade, das 
violências que a mulher sofre em nossa 
sociedade.  

Convido você, mulher, a levar para sua 
casa, para seu ambiente de trabalho, aos seus 
amigos e parentes, este debate sobre ser 
mulher numa sociedade machista como a nossa, 
em que a violência ainda é muito grande contra 
as mulheres.  

Nossa luta não é uma batalha contra os 
homens, nossos companheiros na existência. 
Nossa luta é contra o preconceito, contra o 
machismo e contra as ações que colocam o 
feminino num patamar inferior ao masculino. É 
importante comemorar o Dia Internacional da 
Mulher, mas melhor ainda é fazer dele um 

ponto de mudança, uma marca no tempo que 
leve a uma efetiva transformação social, à 
inclusão do feminino no mercado de trabalho, 
de maneira justa, à valorização, ao 
reconhecimento da mulher na justa proporção 
de seu esforço e talento, a igualdade de 
oportunidades entre os gêneros e a justiça 
social. 
 Que este dia seja um marco no tempo de 
nossa luta em defesa das mulheres, de nosso 
combate sistemático contra as mais diversas 
violências que as mulheres ainda sofrem em 
pleno século XXI. 
 E, para finalizar, eu deixo a todas vocês, 
mulheres, uma reflexão em forma de poema de 
uma mulher grandiosa que é a nossa poetisa 
Cora Coralina, a voz feminina para o Brasil e o 
mundo, que diz o seguinte: 
    

Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida 
a não desistir da luta, 
a recomeçar na derrota, 
a renunciar a palavras 
e pensamentos negativos. 
a acreditar nos valores humanos 
e a ser otimista. 

 
 Eu, Janete de Sá, sou essa mulher, 
simples, que nunca desiste, mãe, filha, irmã, tia, 
avó, amiga, companheira, trabalhadora 
ferroviária, enfermeira, deputada, positiva, 
guerreira, lutadora, que acredita na luta por 
mudanças e transformações, que acredita nos 
sonhos e não perde a esperança jamais. 
 Mulheres queridas, mulheres amadas, 
contem comigo, contem com o meu mandato 
para combater as violências contra as mulheres. 
Vamos, juntas, nos unindo, enfrentando os 
desafios, vencendo as dificuldades para que a 
gente possa colher vitórias e possa avançar com 
mais celeridade neste processo de submissão 
que ainda estamos submetidas não apenas na 
sociedade capixaba, mas aqui em nosso país, em 
diversos países do mundo. 
 Um beijo no coração. Que vocês tenham 
uma noite iluminada e abençoada por Deus. 
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Meu beijo grande. Contem com esta deputada 
hoje e sempre. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Obrigado, deputada. 
 Mais algum deputado para discutir a 
matéria? 
 Não havendo, eu vou colher os votos nas 
comissões pertinentes. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 Deputado Vandinho Leite, com o relator. 
 Deputado Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 
 
  O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa)  
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
 Com o relator. 
 Ok, Janete, com o relator. 
 Deputado Freitas? (Pausa)  

Deputado Freitas? (Pausa)  
 Com o relator. 
 Não sei se a deputada Raquel Lessa está 
presente. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Fabrício Gandini,  vou votar a favor com louvor, 
reconhecendo a importância desta matéria 
também sendo votada no dia de hoje, ao final 
de uma sessão com este belo pronunciamento 
da deputada Janete. 
 Então, parabéns a todas vocês. Eu quero 
estender estes parabéns à minha esposa que, 
acredito, ainda está por acaso hoje no meu 
gabinete, participando aqui. Eu quero 
parabenizá-la e dizer quão mulher de valor ela 
é, quão compreensiva, quão participativa e o 
quanto ela é importante dentro da nossa casa. 
 Um abraço. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Obrigado, Freitas. 
 Tendo maioria na Comissão de Justiça, 
eu vou passar à Comissão de Finanças. 

 Finanças também vota essa? (Pausa)  
 Ok. 
 Deputado Freitas novamente. (Pausa)  
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Deputado Marcos Madureira? (Pausa)  
 José Esmeraldo? (Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 
 Deputado Dary? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, também voto com o relator.  
 Eu quero pedir, senhor presidente, que 
hoje nós ainda temos eleição da Procuradoria da 
Mulher. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Deputado Adilson Espindula está 
presidindo. 
 Deputado Rafael Favatto? (Pausa)  
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 
  O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Temos, então, cinco 
votos, que é o necessário nesta comissão. 
 Vamos, então, à Comissão de Segurança. 
Cadê a de Segurança? Rapaz, é muita gente, 
mas tem muito suplente também. 
 Deputado Luiz Durão? (Pausa)  
 Com relator. 
 Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Com o relator. 
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado 
Theodorico Ferraço? (Pausa)  
 Deputado Capitão Assumção? (Pausa)  
 Com o relator. 

Deputado Luciano Machado? (Pausa)  
 Deputados Freitas? (Pausa)  

Com o relator.  
Só falta mais um. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, aprovado na 
Comissão de Justiça, Segurança e Finanças. 
Então, encerrado.  

Só queria, antes de passar a presidência, 
fazer um apelo à Presidência desta Casa. Não sei 
se cabe a V. Ex.ª, mas os servidores estão todos 
entrando pelo estacionamento, o que está 
gerando uma insatisfação grande. A gente tem 
diversas portarias. Podia definir. Então, fazer um 
apelo porque está se confundindo com carro, 
neste ambiente de chuva, uma dificuldade 
enorme. Então, assim fazer um apelo à 
Presidência da Casa que abra uma dessas 
portarias para os servidores, porque já está 
ficando perigoso. Vários relatam situações 
inseguras ali naquele momento. Então, só fazer 
um apelo antes de passar a V. Ex.ª, fazer chegar 
ao presidente da Casa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Eu concordo plenamente 
com V. Ex.ª.  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Acho também que já está 
na hora de nós abrirmos a Assembleia 
Legislativa aqui. E nós vamos dar conhecimento 
ao nosso querido presidente deputado Erick 
Musso. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 
ordem, senhor presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Pela ordem, nosso querido 
vice-líder do Governo. Está com um sorriso de 
orelha a orelha hoje. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, discussão única em regime de 
urgência do Projeto de Lei n.º 63/2021, do 
excelentíssimo deputado estadual e vice-
presidente desta Casa, senhor Marcelo Santos. 
Esse projeto já foi discutido aqui na Comissão de 
Justiça, de Segurança e de Finanças. 

Eu, na condição de vice-líder do 
Governo, quero encaminhar aqui, à base do 
Governo, o voto favorável.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) –  Coloco a matéria em 
discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
Passamos para o item 11, discussão 

única em regime de urgência do Projeto de Lei 
de número... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Pois não, deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ok, pode 

concluir o projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok. 

11. Discussão única em regime de 
urgência do Projeto de Lei de n.º 35/2021, do 
deputado Torino Marques, que determina que 
os estabelecimentos que comercializam facas, 
canivetes, estiletes, facões ou similares 
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disponham os produtos para venda ao 
consumidor em compartimento protegido por 
vidro ou acrílico. Publicado na Ales Digital no dia 
9 de fevereiro de 2021. Existe emenda aditiva 
anexada ao projeto do próprio autor para ser 
analisada pelas comissões. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria e à emenda 
aditiva. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou pedir vista dessa matéria. Podemos votar 
amanhã.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. É regimental. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Pela ordem, deputado 
Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu quero sugerir 

a V. Ex.ª recomposição de quorum para efeito 
da manutenção de sessão, senhor presidente e 
contando com a colaboração dos colegas com 
quem eu questionei. Nós temos apenas meia 
hora de sessão. Não temos mais matéria de 
tramitação de urgência, portanto, a sugestão de 
recomposição de quorum. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Senhor deputado Freitas, 
gostaria que V. Ex.ª analisasse. Nós temos a 
eleição da Procuradoria Especial da Mulher para 
fazer. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Em plenário, 

senhor presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Isso. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Então, eu vou 
sugerir de forma diferente. Eu vou sugerir... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Freitas, me permita auxiliar? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Suprimir a 
Ordem do Dia e entrar imediatamente na 
eleição em função do horário. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Isso. É 

porque só as mulheres vão votar, apenas as 
deputadas votam, está pacificado entre nós esta 
questão. Faríamos a votação e resolveríamos 
essa questão. Senão vai ter que ir para amanhã 
e ela sempre fica no final da pauta. Eu sugiro 
que a gente faça e depois V. Ex.ª peça a 
recomposição do quorum. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Concordando 

com a sugestão da deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Assim como 
a deputada Janete colocou, assim como o 
presidente da sessão colocou, estamos 
aguardando essa votação desde o início de 
fevereiro. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Excelente! 

Excelente, deputada Iriny. 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Será muito 
rápido. São só três votos.  
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Compreendido.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Freitas, eu só 
vou ler o Item 12, para conhecimento, e depois 
nós passamos para a votação. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! Vai fazer a supressão 
da fase das Comunicações e dos Oradores 
Inscritos? Vai, né?  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Sim. 
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O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Então, 
é bom botar em votação logo depois, entendeu, 
os deputados que aprovam. Ou pode botar 
agora também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Item 12. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 02/2021, 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 a criação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Publicado 
no Ales Digital do dia 22/02/2021.  

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria segue para a segunda sessão. 

Eleição para a composição da 
Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia 
Legislativa para o biénio fevereiro de 2021 a 
janeiro de 2023, nos termos do art. 97 a, do 
Regimento Interno. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

presidente, antes de ser submetida a eleição, é 
justo que eu faça - eu tenho um breve relatório, 
é coisa rápida - uma prestação de contas rápida 
da nossa gestão, para, em seguida, a gente 
proceder à votação. Eu gostaria de pedir que 
fosse nos dada a oportunidade de fazer essa 
prestação de contas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Eu vou, já já, passar a 
palavra a V. Ex.ª. Permita-me ler só dois itens 
aqui.  

Informo que a eleição que realizaremos 
agora é destinada à composição da Procuradoria 
Especial da Mulher desta Assembleia Legislativa 
para o biênio de fevereiro de 2021 a janeiro de 
2023, composta pelos seguintes cargos: 
Procuradora Especial da Mulher, Primeira 
Procuradora Adjunta e Segunda Procuradora 
Adjunta, nos termos do art. 97 a, do Regimento 
Interno, os três cargos da Procuradoria Especial 
da Mulher serão eleitas pelas deputadas que 
compõem este Poder.  

Neste momento concedo a palavra à 
excelentíssima senhora deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 
presidente, eu peço, logo depois que a gente 

passar um resumo de nossa atuação à frente da 
procuradoria da mulher, que a deputada Iriny 
apresentasse a chapa. Coube a ela apresentar a 
chapa, ela que tem interesse em estar à frente 
desse importante instrumento de 
fortalecimento da luta das mulheres, que ela 
apresentasse a chapa. Já há um entendimento 
entre nós, mas que ela fizesse essa 
apresentação logo em seguida do resumo de 
nossa atuação.  

Esta votação vai caber, neste momento, 
pela regulamentação, cabe as três deputadas 
que compõem o plenário. Eu vou estar aqui até 
o final para poder estar proferindo o meu voto e 
acredito que a deputada Raquel também. 

Mas o resumo de nossa atuação na 
Procuradoria da Mulher é o seguinte. Nós, junto 
com a deputada Luzia Toledo, criamos esse 
instrumento de poder nesta Casa para poder 
abrir mais um espaço de denúncia, de discussão 
e de fomentação de políticas públicas com 
referência aos interesses das mulheres.  

Nesse período, nós tivemos mais de 
setecentos atendimentos destinados às 
mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, incluindo assessoria jurídica e uma 
parceria com a Defensoria Pública e 
encaminhamentos psicológicos às secretarias 
municipais de saúde do nosso estado.  

Nós também construímos um termo de 
cooperação com a Defensoria Pública estadual 
para que a mulher pudesse ser atendida em 
prioridade, e pudesse uma defensora pública, já 
que a Procuradoria da Mulher é formada por 
mulheres... Uma mulher do direito especializado 
da família, as estagiárias são mulheres e a 
defensora pública é uma mulher, exigência de 
nossa formação. Ela é a única, entre onze 
unidades existentes, que tem esse termo de 
cooperação com a Defensoria Pública do estado, 
já que nós observamos a dificuldade do acesso à 
Justiça, especialmente para as mulheres mais 
pobres.  

Nós também atuamos na criação da 
Patrulha Maria da Penha, tendo em vista que 
apresentamos ao Governo do Estado a minuta, 
foi no Governo anterior, que originou na 
Patrulha Maria da Penha, que é um programa 
que institui unidades de policiais especializados 
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no acolhimento, atendimento e enfrentamento 
à violência doméstica contra as mulheres. 

Fizemos algumas leis, sugestões que 
foram enviadas para a Procuradoria e, dentre 
elas, destaco os projetos de lei que a gente 
apresentou pela Procuradoria. Destaco os 
projetos que conseguimos fazer com que se 
tornassem lei, que são: 

A Instituição da Semana Estadual de 
Prevenção ao Combate ao Feminicídio no 
Estado do Espírito Santo, a Lei n.º 11079/2019, 
que estabelece que as mulheres precisam de 
políticas públicas permanentes e a criação dessa 
semana, que, no nosso entendimento, é um 
debate importante a ser travado especialmente 
na área educacional do nosso estado; 

Também instituímos o Agosto Lilás, mês 
denominado e dedicado à conscientização e 
ações de prevenção e erradicação da violência 
contra a mulher no estado do Espírito Santo; 

O bom uso – que é outra legislação - dos 
recursos públicos, também lei de nossa autoria, 
de n.º 11.046/2019, que determina que nenhum 
órgão do Estado pode utilizar recursos públicos 
para contratação de profissionais e espetáculos 
que desvalorizem ou exponham as mulheres à 
situação de constrangimento, incitem a 
violência ou contenham manifestações de 
homofobia ou discriminação racial; 

Criamos também a Feira Feminina de 
Artesanato, uma iniciativa que é realizada 
semestralmente nas instalações da Assembleia 
Legislativa e que visa reunir mulheres 
produtoras de artesanato. Algumas delas foram 
estimuladas por nós a participar de cursos e 
oficinas para aprendizado e aperfeiçoamento da 
técnica, visando essa mulher conquistar sua 
independência financeira com a venda de seus 
artesanatos; 

A divulgação da Central de Atendimento 
à Mulher, com o Disque 180 e o Serviço de 
Denúncia de Violações aos Direitos Humanos, 
que é o Disque 100. É obrigatória essa 
divulgação em todos os ambientes públicos, 
especialmente os do serviço público; 

Uma muito importante – e já estou 
terminando, porque encerramos às 18h e quero 
encerrar antes para que efetivamente essa 
votação aconteça hoje –, a notificação 

compulsória de casos de violência contra as 
mulheres, crianças e idosos. Essa legislação, 
11.147, de minha autoria, e que foi construída 
com uma grande companheira, pelo grupo de 
mulheres que discute questões na Ufes, que 
tem um laboratório de discussão na 
Universidade Federal do Espírito Santo, e uma 
grande servidora pública que está cedida ao 
nosso Estado, Edileuza. 

Foi possível construir essa legislação que 
obriga os registros, uma notificação compulsória 
da violência contra as mulheres, quando essa 
mulher é abrigada nas delegacias, nos hospitais, 
nos postos de saúde, qualquer unidade pública 
ou privada no estado do Espírito Santo. Há 
notificação compulsória quando se verifica que 
se trata de uma violência, ou uma possível 
violência, contra a mulher, um espancamento, 
alguma coisa dessa natureza, ou estrupo. Essa 
notificação compulsória é obrigatória para 
mulheres, crianças e idosos. 

E determina - essa é mais uma legislação 
- que as vítimas de agressão física tenham 
prioridade na oferta de cirurgias, porque as 
mulheres, muitas vezes, ficam com sua face 
deformada, com sua arcada dentária 
prejudicada por conta de uma agressão física, 
em geral de um ente da família – marido, ex-
marido, esposo, ficante, ex-ficante, namorado, 
ex-namorado –, e ela acaba tendo também um 
problema físico, tanto do ponto de vista da face 
como de sua estrutura física, como também de 
sua dentição. E a gente pede que as mulheres 
nessas condições tenham prioridade na oferta 
de cirurgias públicas reparadoras, no caso de 
violência contra a mulher. 

Essas são algumas das contribuições que 
a gente ofereceu nesse trabalho feito em 
conjunto com diversas mulheres deste estado, 
com diversas mãos, à frente da Procuradoria 
Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. 

Deixamos um órgão bem estruturado, 
com um espaço adequado, que também foi 
trabalhado junto com o Erick Musso, nosso 
presidente da Casa.  
 Quero agradecer a Erick por ter 
disponibilizado o espaço para que a gente 
pudesse ter esse local físico de atendimento às 
mulheres.  
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 A Procuradoria está organizada. É 
respeitada junto ao Governo do Estado, junto 
aos órgãos públicos de segurança, junto à 
Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, 
ao Tribunal de Justiça, às instituições, às 
organizações sociais, às instituições constituídas 
do poder público estadual e municipal, tanto na 
esfera Executivo, Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público.  
 É isso que tenho para dizer, agradecendo 
a contribuição de meus colegas. 

Fizemos diversas atividades nesse 
período, inúmeras, que nós não estamos 
podemos fazer agora por conta da pandemia. E 
me despeço dessa atividade passando o bastão 
para a próxima colega, que vai estar presidindo 
essas atividades com muito carinho, desejando 
sucesso e me colocando à disposição. 

E desejando a todas as mulheres um feliz 
Dia da Mulher, especialmente às minhas colegas 
deputadas junto comigo: Iriny Lopes e a minha 
querida Raquel Lessa. Também mando o meu 
abraço para a nossa primeira dama Virgínia e 
para a nossa vice-governadora Jacqueline.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Neste momento, solicito 
que seja procedido o registro das candidaturas, 
junto aos microfones de aparte ou de forma 
virtual.  

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Será feito, 
presidente, de forma virtual, porque será feito 
por mim.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Ok, deputada.  

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – A chapa que 
apresentamos: deputada Iriny Lopes, para 
procuradora-geral; deputada Raquel Lessa, para 
1.ª procuradora adjunta; e deputada Janete de 
Sá, para 2.ª procuradora adjunta.  

Essa é a chapa que apresentamos para 
ser votada, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Informo às senhoras e aos 
senhores deputados que as candidaturas 
registradas em uma chapa única foi a seguinte: 

procuradora especial da mulher, deputada Iriny 
Lopes; 1.ª procuradora adjunta, deputada 
Raquel Lessa; 2.ª procuradora adjunta, 
deputada Janete de Sá. 

Solicito ao ilustre deputado, que assume 
como 1º Secretário da Mesa, que proceda à 
chamada nominal das deputadas para efeito de 
votação e repita o voto de cada deputada em 
voz alta. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (FREITAS – PSB) 
– Deputada Janete de Sá, como vota? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com a chapa única apresentada: deputada Iriny 
Lopes, procuradora-geral; deputada Raquel 
Lessa, 1.ª procuradora adjunta; deputada 
Janete, que fala, 2.ª deputada adjunta.  

Quero, porque acabou sendo muitas 
pessoas para agradecer, aproveitar para 
agradecer a Valéria, nossa advogada da 
Procuradoria. Um beijo grande, Valéria. 
Obrigada pelo trabalho! E a todas as mulheres 
do meu gabinete. Todas elas! Não vou aqui citar 
o nome; são várias. O meu gabinete é formado, 
mais da metade dele, cerca de setenta por 
cento, por mulheres, por conta da competência. 
É uma escolha natural. Quero agradecer a todas 
elas o trabalho grandioso, tanto no meu 
gabinete quanto na Procuradoria. Todas! 
Inclusive à zeladora, que também faz a limpeza 
do meu gabinete. É uma mulher grandiosa, que 
mantém tudo limpinho, tudo adequado, e serve 
o nosso café.  Enfim, o meu beijo grande na 
nossa zeladora, na mulher do cafezinho e nas 
meninas do meu gabinete.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (FREITAS – PSB) 
– Deputada Janete vota pela chapa única.  

Deputada Raquel Lessa?  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Voto 
pela chapa única: deputada Iriny, como 
procuradora; eu, como 1.ª procuradora adjunta; 
e Janete, 2.ª procuradora adjunta.  

Quero parabenizar a deputada Janete 
pelo trabalho que fez à frente da Procuradoria 
da Mulher, e desejar sucesso para a nossa 
deputada Iriny, que vai assumir a Procuradoria 
da Mulher. E estamos juntas para trabalhar e 
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fazer o melhor para as nossas mulheres e que o 
trabalho possa, a cada dia, avançar mais. Desejo 
sucesso.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (FREITAS – PSB) 
– A deputada Raquel vota SIM pela chapa única. 

Com dois votos, já eleita nova 
procuradora da mulher desta Casa, como vota 
essa procuradora Iriny Lopes? É a nossa 
ministra.  
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto com a 
chapa única, uma construção feita entre nós 
três. Lamentavelmente, somos só três. 
Esperamos que na próxima legislatura tenha 
mais mulheres presentes na luta do dia a dia na 
política capixaba. O meu voto é SIM, na nossa 
chapa única.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (FREITAS – PSB) 
– Com três votos favoráveis, nenhum contra, a 
chapa única está eleita, senhor presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Em face do resultado, 
declaro eleita a chapa única que obteve três 
votos. 

Declaro empossada no cargo de 
procuradora especial da mulher a senhora 
deputada Iriny Lopes. 

Declaro empossada no cargo de primeira 
procuradora adjunta a senhora deputada Raquel 
Lessa. 

Declaro empossada no cargo de segunda 
procuradora adjunta a senhora deputada Janete 
de Sá.  
 Estando composta a Procuradoria 
Especial da Mulher, a presidência parabeniza 
todas as eleitas e deseja-lhes sucesso e um bom 
trabalho nessa nova função. 

Agora 17h...  
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente... 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Vai 
encerrar?  
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
gostaria de falar umas breves palavras nesses 
poucos minutos que nos restam para terminar a 
sessão. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Sim, só gostaria de pedir a 
V. Ex.ª que seja bem breve deputada, devido ao 
horário. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 
parabenizar o trabalho que a deputada Janete 
realizou à frente da sua gestão. Como vocês 
viram, várias demandas estão batendo à porta 
da Procuradoria e, com certeza, trabalhando 
juntas conseguiremos assumir e dar respostas a 
mais demandas que chegam. Então, teremos 
uma Procuradoria democrática, com a 
participação efetiva das deputadas, dos 
movimentos de mulheres, dos movimentos 
feministas, a quem parabenizo inclusive pelo 
belíssimo ato que acabou agora, no centro de 
Vitória, por causa da chuva. E quero dizer que 
todos esses setores sociais, mais as nossas 
deputadas comigo, tocaremos essa Procuradoria 
no sentido de enfrentar e superar as demandas 
que nos são apresentadas no dia a dia. Não só a 
questão da violência da mulher, mas como a 
mulher no mundo do trabalho, como a mulher 
nos direitos individuais, as mulheres nos seus 
direitos econômicos e sociais. Então, é vasto. 
Para que a gente diga que o Brasil é 
efetivamente democrático, temos que superar 
as desigualdades de cinquenta e dois por cento 
dos habitantes do nosso país, mães dos outros 
cinquenta e oito por cento que estão aqui no 
nosso Brasil e no mundo, porque a situação da 
mulher é sempre desigual, seja nos países 
desenvolvidos, seja nos países não 
desenvolvidos; esse não é um problema de 
pobreza ou riqueza, esse é um problema que 
vem do patriarcado, que vem da ideia do 
escravismo, que precisamos superar para 
termos uma sociedade moderna, onde a mulher 
tenha o seu espaço, onde a mulher tenha o seu 
lugar. 

Então o meu agradecimento à confiança 
das minhas companheiras, meu agradecimento 
à Mesa pela resolução que aprovamos hoje e 
vamos ao trabalho! 

Viva o Dia Internacional da Mulher 
especial, que é hoje, mas todo dia é o dia da 
mulher. 

Obrigada, senhor presidente! 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Parabéns, deputada Iriny. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) –  Pois não? 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Infelizmente 
não posso falar mais, porque eu gostaria de 
falar de outros assuntos, mas foi suspensa a 
nossa intervenção. Lula livre! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Doutor Hércules, 
já vou passar a palavra a V. Ex.ª, mas antes vou 
colocar em votação a supressão da fase do 
Grande Expediente e da fase dos Oradores. 

Em votação.  
Aqueles que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada.  
Com a palavra o ilustre deputado Doutor 

Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, obrigado! Eu quero fazer um 
registro. 
 Senhor presidente, é como deputado e 
principalmente como advogado regularmente 
inscrito nos quadros da OAB/ES sob o número 
2.310 que tenho a alegria de registrar que a 
advocacia capixaba está orgulhosa de um de 
seus filhos mais ilustres e capacitados. Trata-se 
da notícia do convite do ministro do TSE, 
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ao professor 
doutor Flávio Cheim Jorge, para que o mesmo 
contribua com o aperfeiçoamento das normas 
de direito eleitoral do país, compondo a 
coordenação científica da primeira jornada de 
direito eleitoral do TSE. A distinção do ministro 
do TSE ao doutor Flávio Cheim Jorge é mais um 
reconhecimento nacional do trabalho científico 

e acadêmico que nosso colega desenvolve no ES 
e exporta Brasil afora. 
 Parabéns, professor doutor Flávio Cheim 
Jorge, tenho certeza de que V. Ex.ª muito 
contribuirá para o aperfeiçoamento da 
legislação eleitoral brasileira! Viva a advocacia 
do Espírito Santo! Viva o doutor Flávio Cheim 
Jorge! 
 Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Agora são 17h53min. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, às 15h, para a qual 
designo: 

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje. 
Está encerrada a sessão. Uma boa tarde 

a todos. 
 

(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária híbrida 
– virtual e presencial – é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 43/2021, 598/2020, 
35/2021 e 
485/2020; Discussão, nos termos 
do artigo 81, § 3.º do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 
339/2019 e 550/2019; Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 02/2021) 

   

  Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e cinquenta e três minutos. 
 

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