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Então, nada mais é do que uma 
demonstração do carinho e da importância que 
os deputados dão às suas bases, às suas 
comunidades, e expõe o que elas pensam 
através de propostas de projetos de lei que nós 
achamos que é conveniente que essa discussão 
seja feita nas outras comissões. E, se até a 
decisão final do Plenário não aparecer nada que 
possa justificar, aí sim, então, a liderança do 
Governo encaminha pelo voto NÃO, e aqueles 
que entendem que o projeto não se formalizou, 
têm a condição de dar seu voto contrário. Mas 
eu vou relatar pela rejeição do despacho 
denegatório e pela constitucionalidade da 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
Estou ajustando aqui, gente, porque 

estou num outro local hoje, estou tentando 
ajustar minha câmera aqui. 

Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos na Comissão. 

Como vota o deputado... Não sei se 
entrou ainda. Vou falar o nome de todos os 
deputados só para a gente ter certeza se estão 
na sala ou não. Inclusive, temos pessoas que 
estão sem nome no painel e isso dificulta um 
pouco o nosso trabalho. 

Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos é o relator. 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

 Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 Deputado Quintino. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos e 
deputada Janete, que vejo que estão na sala. 
(Pausa)  
 Como a gente não tem número para 
proceder à votação até o momento...  

Alguém abriu o microfone. Algum 
deputado entrou?  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Ei, deputado. 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ei, deputado Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Minha internet está oscilando muito aqui. 
 Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok, deputado Xambinho. 
 Deputado Xambinho, você está como 
suplente na nossa comissão? Só uma dúvida. 
(Pausa)  
 Ou teve alguma alteração... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Eu sou suplente também da Comissão de 
Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – (Inaudível)  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Sou suplente, mas fui convidado para poder 
falar do Projeto de Lei n.º 503. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  
 Então, vou colher o voto do deputado 
Xambinho, tendo em vista que ele é suplente da 
comissão. Estou sem a suplência aqui, 
deputado. Desculpe-me. 

Então, colho o voto do deputado 
Xambinho e também vou acompanhar o voto do 
relator. 
 Matéria aprovada. 
 Vou passar para o próximo projeto, o 
projeto de Lei que o deputado Rafael Favatto é 
o relator. Vamos pulando... Deputado Rafael 
Favatto é o relator.  
 Proposta de Emenda Constitucional n.º 
26/2019, que recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora. É o item 06 da pauta. O autor é o 
deputado Sergio Majeski. Modifica o dispositivo 
da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração 
do plano de carreira para o magistério e 
equiparando a remuneração dos professores 
com os demais profissionais com escolaridade 
equivalente. 
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 O deputado Enivaldo dos Anjos é o 
relator da matéria. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, na mesma linha de 
pensamento que nós defendemos, percebo que 
a Procuradoria considera inconstitucional, até 
porque aprovou, deu parecer pela manutenção 
do despacho denegatório. Mas nós entendemos 
que essa avaliação depende muito de 
entendimento. Sabemos que o assunto é 
polêmico, que o assunto interfere em questões 
de despesa, mas, em se tratando de emenda 
constitucional não consigo entender que deve 
ser negado ao autor do projeto o direito da 
discussão da matéria em plenário. 

Essa matéria evidentemente será votada 
em dois turnos e, analisando todas as regras que 
possam gerar impedimento de prosseguimento 
do projeto, não consegui entender que não se 
deva dar o direito dessa matéria ser discutida no 
plenário, porque ela é uma matéria que, 
realmente, interessa principalmente àqueles 
que têm entendimento do que é a questão da 
Educação no que tange à remuneração dos seus 
servidores. 

Então, vamos dar o parecer pela rejeição 
do parecer da Procuradoria e manter a matéria 
tramitando para que possamos estudar e 
discutir esse assunto com mais profundeza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos dos demais deputados. 

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) –  Excelência, voto com o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Acompanho o relator. 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o voto 
do relator. 

Então, rejeitado o despacho denegatório. 
A matéria volta a tramitar normalmente. 

O próximo projeto é de autoria do 
deputado Alexandre Xambinho. Nós temos a 
ausência do relator, no entanto vou permitir 
que V. Ex.ª possa fazer uso da palavra, caso 
queira. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) - 

Senhor presidente deputado Fabrício Gandini, 
deputados presentes, deputado Enivaldo dos 
Anjos, deputado Alexandre Quintino, esse 
projeto, de minha autoria, é o Projeto de Lei n.º 
503/2019, que trata da estadualização da 
estrada municipal que liga o município de 
Pinheiros ao município de Pedro Canário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) - Deputado, esse é o projeto do 
Sistema do Cerco Inteligente de Segurança 
Metropolitana na Grande Vitória. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) - 

Tá. Sobre esse... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) - 

Presidente, é porque, na sessão passada, havia 
um projeto de interesse do deputado 
Xambinho, em que ele é o autor, inclusive é o 
que ele começou a falar, e houve dúvida na 
comissão. Então pedi para sobrestar o processo 
e que ele pudesse vir à comissão fazer um 
esclarecimento para os deputados, exatamente 
por esse entendimento de que a estrada tem 
que ser estadualizada. Foi pedido a ele que 
pudesse estar presente hoje para esclarecer 
esse projeto. 

Como é suplente, ele vai ficar na 
comissão toda, mas foi especificamente 
convidado em face desse projeto que começou 
a relatar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) - Ok. Deputado Enivaldo, só para 
eu me organizar aqui, porque não tenho ele na 
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