
15 / 15 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR 

 

 
todos os capixabas - ou quase todos -, em função da pandemia, em função da guerra, em função da alta 

inflação, traz desconforto financeiro para todos nós, ou a maioria das pessoas. 

Então, o deputado Bruno, muito atentamente, estabelece nesse PL que o parcelamento do IPVA 

passa a ser até seis parcelas. E eram duas! Então, tem parecer técnico da Procuradoria pela 

constitucionalidade, tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e vai com o 

parecer deste relator pela aprovação na Comissão de Finanças.  

Esse é o relatório, que eu coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, eu colho os votos. 

Como vota o deputado Marcos Madureira? (Pausa) 

Vota com o parecer do relator, pela aprovação. 

Como vota o deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Como vota o deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Deputado Alexandre Xambinho, como vota? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Acompanha o relatório. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

Deputado Engenheiro José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto?  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Com o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Acompanha o relatório. 

Deputado José Rocha Esmeraldo. (Pausa) 

Mas já temos votos suficientes para a aprovação. 

Fica aprovado na Comissão de Finanças o projeto do deputado Bruno Lamas. 

Ainda dá tempo de relatar mais um! 

 Projeto de Decreto Legislativo n.º 39/2021, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que tem por objetivo reconhecer para os fins do disposto no artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência no 

estado de calamidade pública no município de Colatina. 

Eu acho muito justo! Tem vários municípios do nosso estado passando por problemas graves, da 

natureza, deixando um rasto de estragos, de destruição, que leva o prefeito responsável a publicar o decreto 

emergencial, o decreto de calamidade pública, e, depois de muito bem reconhecido pelo estado, cabe a 

análise da Assembleia Legislativa e da Comissão de Finanças. 

O nosso parecer é pela aprovação do eminente estado de calamidade pública no município de 

Colatina.  

É o parecer que eu coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

Como vota o deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator.  

Como vota o deputado Marcos Madureira? (Pausa) 

Com o relator. 

Como vota o deputado Adilson Espindula? 
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O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto?  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Acompanho o relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Acompanha o relatório. Como vota o deputado 

Alexandre Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – Acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Acompanha o relator. Como vota o deputado Emílio 

Mameri? (Pausa) 

 

Seja bem-vindo, querido amigo, delegado Danilo Bahiense.  

Fica aprovado na Comissão de Finanças o Projeto de Decreto Legislativo n.º 39/2021. 

Não há mais tempo hábil para análise. Aliás, tem um aqui que eu vou fazer questão, também, de 

analisá-lo. É muito rápido!  

Projeto de Decreto Legislativo n.º 40/2021, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que objetiva reconhecer para os fins no disposto do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência do estado 

de calamidade pública no município de Pedro Canário, deputado Alexandre Xambinho e deputado Dr. Rafael 

Favatto, que são deputados que têm trabalho muito forte naquele município, juntamente com este deputado, 

presidente desta comissão. 

 O nosso parecer não poderia ser diferente, é pela aprovação do projeto de decreto legislativo.  

E eu coloco em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Alexandre Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – Presidente, parabenizar V. Ex.ª mais uma vez, e 

acompanhar V. Ex.ª no seu relatório, na aprovação deste decreto legislativo.    

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Alexandre Xambinho.  

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto?  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Parabenizando o relatório e acompanhando o 

deputado Alexandre Xambinho e o deputado Freitas no relatório, ajudando nosso município de Pedro 

Canário.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  Muito obrigado pela aprovação.  

Como vota o deputado Marcos Madureira, meu eterno companheiro de bancada e companheiro da 

caminhada da vida.  (Pausa) 

Muito obrigado, deputado Marcos Madureira.  

Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

Como vota o deputado Adilson Espindula?  

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  Com o relatório.  

Como vota o deputado Dary Pagung?  (Pausa) 
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