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é, deputado Marcelo Santos? Na Assembleia, 
em Cariacica, enfim, a experiência eu acho 
que... 

Não fique com ciúmes não, tá deputado 
Quintino? Sei que V. Ex.ª, também, está 
querendo assumir, mas V. Ex.ª já tem cinquenta 
anos também, não tem? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Cinquenta e dois. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Chegando perto, mas eu cedo todo 
meu espaço para o deputado Marcelo Santos e 
ele sabe disso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Está bom. 
Eu não sei nem onde estava. O deputado 

Enivaldo já votou. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu voto contrário ao relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Como vota o deputado Alexandre 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Eu voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Eu também vou acompanhar, 
devido a explicação do deputado Dr. Rafael 
Favatto, vou acompanhar ele, mas a matéria fica 
prejudicada pela inconstitucionalidade. 

Vou atender o nosso decano, o item n.º 
63 da pauta. Acredito que é esse, foi o que me 
foi passado aqui, do deputado Alexandre 
Xambinho, que é o Projeto de Lei n,º 874/2019. 
Ele é um projeto terminativo, que está em 
análise técnica, que acrescenta o item 01 à Lei 
n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 
no calendário oficial do estado o Dia do Auditor 
Fiscal de Atividades Urbanas, a ser comemorado 
anualmente no dia 5 do mês de julho. 

Então, colocar a matéria para ser 
relatada pelo deputado Enivaldo dos Anjos 
tendo em vista que o deputado Vandinho não 
está presente, pelo que eu estou observando 
aqui. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, a matéria recebeu o parecer 
da Procuradoria pela constitucionalidade e nós 
estamos vendo aqui que também o relator 
original estaria votando pela constitucionalidade 
e aprovação. Então, vou respeitar esse 
pensamento dele e vou relatar pela 
constitucionalidade e aprovação da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

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

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
  
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

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

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

(PATRIOTA) – Acompanho o voto do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu acompanho o voto do relator e da cidade 
de Guarapari, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o voto 
do relator.  

Então, a matéria foi aprovada na 
Comissão e, como ela é terminativa, deve ir 
imediatamente ao plenário.  

Voltamos ao item 21, que é o Projeto de 
Lei 744/2019, que está em análise técnica, de 
autoria do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
dispõe sobre aproveitamento de armas de fogo 
apreendidas em operações realizadas pela 
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