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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
 DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 
2020. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Havendo quorum, nos termos do 
art. 75 do Regimento Interno, declaro aberta os 
trabalhos da Décima Segunda Reunião Ordinária 
Virtual da Segunda Sessão Lesgislativa da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada de forma 
virtual, nos termos do art. 114A, do inciso III do 
Regimento Interno. 

 Eu vou dispensar, de ofício, a leitura da 
ata da reunião anterior, considerando os termos 
do art. 97, §4.º do Regimento Interno. Também, 
para dar uma celeridade aos trabalhos da 
comissão, considerando que a pauta presente já 
se encontra publicada no Diário do Poder 
Legislativo, no site desta Casa, em observância 
ao princípio constitucional da publicidade, 
dispenso de ofício a leitura do Expediente, 
considerando-o como lido, aplicando por 
analogia o art 97, §4.º do Regimento Interno.  

Então vamos diretamente à Ordem do 
Dia. 

Nós temos aqui a presença da deputada 
Iriny, deputado Alexandre Quintino, deputada 
Janete, deputado Enivaldo, deputado Marcelo 
Santos. Até o momento são esses deputados 
presentes. 

Vamos passar ao primeiro projeto. 
Projeto de Lei n.º 64/2019, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora. A 
autoria do projeto é do deputado Euclério 
Sampaio e proíbe a utilização do material 
poliuretano e outros similares no revestimento 
das estruturas das edificações públicas e 
privadas de uso coletivo, localizados no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
 O deputado que é relator dessa matéria 

é o deputado Marcelo Santos. 
 Gostaria de passar ao deputado Marcelo 
Santos. (Pausa) 

Deputado Marcelo nos informou aqui 
que está com probleminha. Eu vou redesignar o 
relato ao deputado que sempre nos auxilia 
nesse processo. É o deputado Enivaldo dos 
Anjos, se ele se sentir apto a fazê-lo.  

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos 
os presentes! Essa matéria, 64/19, é um projeto 
do deputado Euclério Sampaio, e que vem com 
a recomendação da Procuradoria pela rejeição 
do despacho denegatório. Só que na nossa 
observação aqui, o relator estaria dando o 
despacho pela manutenção do despacho 
denegatório. Portanto, o relator de base não 
estava propenso a colher o parecer da 
Procuradoria. Então, para ser fiel ao relato do 
relator original, nós vamos dar o parecer pela 
manutenção do despacho denegatório, 
mantendo assim o desejo do relator original.  

É como voto. 
 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Eu vou colocar a matéria em 
discussão. (Pausa). 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na comissão. 

Como vota o deputado Alexandre 
Quintino?  

 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho o voto do relator, 
excelência! 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o parecer do 
deputado Enivaldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 
tarde a todos e a todas! Eu acompanho o voto 
do eminente relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES  - (PT) -  Boa tarde a 

todos e a todas também! 
Janete, um abraço! Bem-vinda! Ontem, 

(Inaudível) 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, querida Iriny! Muito obrigada! 
Obrigada, minha linda! 

 
A SR.ª IRINY LOPES  - (PT) -  Eu vou 

acompanhar o voto do relator, embora sem 
muita convicção. Não vi aí inconstitucionalidade, 
mas vou acompanhar a maioria em respeito ao 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok! Foi mantido o despacho 
denegatório da Mesa. 

 E a gente passa à próxima matéria que é 
o Projeto de Lei n.º 263/2018, que está em 
análise técnica - o autor é o deputado Dr. Rafael 
Favatto - que altera a Lei n.º 6.680, de 18 de 
maio de 2001, que institui a apresentação da 
carteira de vacinação junto à rede escolar 
estadual. O relator é o deputado Vandinho 
Leite.  

Deixe-me verificar se o deputado 
Vandinho já está presente conosco. Não 
estando, eu vou solicitar ao senhor deputado 
Enivaldo dos Anjos para também relatar esta 
matéria.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, o Projeto de Lei n.º 263, de 
autoria do deputado Rafael Favatto, que tem 
como relator o deputado Vandinho, cumprindo 
as substituições designadas por V. Ex.ª, percebi 
que o parecer do relator, pela minha anotação, 
é pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa. E é nesse 
sentido que relato a matéria de acordo com a 
pretensão do relator original.  

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Ok.  

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

passar a colher os votos.  
Como vota do deputado Coronel 

Alexandre Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

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

(PATRIOTA) –  Já agradecendo a relatoria do 
deputado Enivaldo, acompanho o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

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

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

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

o relator também.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Eu só não estou chamando o 
deputado Marcelo porque ele está com um 
probleminha lá, no áudio. E ele já nos informou 
aqui, por mensagem, ok?  

Então, parabenizar o deputado Dr. Rafael 
- também vou acompanhar o voto do relator -, 
até porque, neste momento em que a gente 
está vivendo, a gente sabe da importância das 
vacinas, e, apesar de ser um ato individual, mas 
que afeta toda a coletividade. E tem algumas 
ondas de fake news aí que acontecem, que a 
vacina não funciona e que alguns pais caem 
nessa discussão.  

Infelizmente a gente está num período 
muito difícil, em que as pessoas, até em 
situações graves como esta, fazem esse tipo de 
afirmação e que complica a vida de todos. 
Doenças que já eram para estar fora da nossa 
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