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Quadragésima nona Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte de 

de julho de 2020. A hora regimental registram presença no painel 

eletrônico as Srªs e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assunção, Carlos Von, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Delegado 

Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael 

Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso,  

Euclério Sampaio, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Luciano 

Machado, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 

Vascocelos,  Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite. O Sr. Presidente Torino Marques ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O 

Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Del Danilo Bahiense para 

proceder a leitura de um versículo da Bíblia. É dispensada a leitura da 

ata da sessão anterior e considerada aprovada.  É feito um minuto de 

silêncio em homenagem aos  Srs. Izaur Lauer, Professor Azenaldo Dutra, 

José Osmar Zani e o Ex Vereador Nilson Groni. O Sr. Presidente faz 

leitura do seguinte expediente: Ofício nº 012/2020, do Conselheiro 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando a prestação 

de mensal, referente ao mês de junho de 2020. Ciente. À Comissão de 

Finanças. Ofício de Origem Externa nº 031/2020/1222/2020, do 

Presidente do BANDES, encaminhando relatório dos atos e gestão e 

análise de metas e resultados relativos a 2019. Ciente. À Comissão de 

Finanças. Ofício de Origem Externa nº 032/2020/212/2020, do 

Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando anexo o extrato do I 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona. Ciente. 

À Comissão de Finanças. Mensagem nº 008/2020, do Governador do 

Estado, indicando o Deputado Dary Pagung para exercer a função de 

Líder do Governo na Assembleia Legislativa. Ciente. À Secretaria para 

registrar a indicação e arquivar o processo. Proposta de Emenda 

Constitucional nº 004/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, 
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que inclui o art. 128-A na Constituição Estadual estabelecendo que a 

polícia técnico-científica seja autônoma, independente, sem relação de 

subordinação em relação às funções que exerce, na forma que especifica. 

Após o cumprimento do artigo 259 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça, de Segurança e de Finanças. Proposta de Emenda 

Constitucional nº 005/2020, do Deputado Marcelo Santos e outros, que 

inclui a Seção V e seus dispositivos, ao Título III, Capítulo V, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo intitulado “Da Transparência e 

da Comunicação Virtual” e determina a criação do Conselho Estadual de 

Governança Digital. Após o cumprimento do artigo 259 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 407/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe 

sobre a isenção do pagamento das faturas de energia elétrica e água de 

hospitais filantrópicos, asilos e entidades sem fins lucrativos que atuam 

no atendimento assistencial de famílias em estado de vulnerabilidade 

social, enquanto perdurar o estado de calamidade. Após o cumprimento 

do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa 

do Consumidor, de Saúde, de Assistência Social e de Finanças. Projeto 

de Lei nº 408/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 

destinação de carteiras em locais determinados aos estudantes com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas escolas do Estado. Após 

o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Educação, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 

409/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de que os funcionários e/ou prestadores de serviços dos 

estabelecimentos que prestam serviços e/ou realizam entregas em 

domicílio portem identificação funcional em local visível. Junte-se ao 

Projeto de Lei nº 58/2019 do Deputado Del Lorenzo Pazolini. Projeto de 

Lei nº 410/2020, da Mesa Diretora e do Deputado Luciano Machado, que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, 

conferindo ao Município de Afonso Cláudio o título de Capital Estadual 

do Queijo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Agricultura, de Turismo e de Finanças. Projeto 

de Lei nº 411/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 

veiculação de publicidade em veículos de táxi e transporte remunerado 

privado individual de pessoas, ficando vedada a cobrança de taxas ou 

contribuições em função desta veiculação. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 412/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, que promove a manutenção da ordem disciplinar 

escolar, proteção a profissionais do magistério e normatiza a proteção e 

ressarcimento do equipamento Público no âmbito da educação. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Educação, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 

413/2020, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de constar na coleta de dados extraídos dos boletins de ocorrências 

registrados na Base de dados da DEON, com os incidentes relativos a Lei 

Maria da Penha, a descrição do tipo de violência doméstica e familiar 

registrada. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. Projeto de Resolução 

nº 13/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, que institui a medalha 

“Heróis Da Saúde Capixaba” a ser concedida pelo Estado aos 

profissionais da área de saúde que atuaram no combate à pandemia do 

Covid-19, e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. 

Requerimento de Informação nº 080/2020, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Fazenda, sobre a real situação 

financeira que se encontra o Estado neste período de Pandemia Covid-

19. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 081/2020, do Deputado 

Renzo Vasconcelos ao Secretário de Estado da Saúde, sobre informações 

relacionadas ao Hospital Estadual de Vila Velha/ES. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 082/2020, do Deputado Renzo 

Vasconcelos ao Secretário de Estado da Saúde, sobre informações 

relacionadas ao Hospital Pedro Fontes. Oficie-se. Requerimento de 
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Informação nº 083/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini ao 

Secretário de Estado da Justiça, cópia integral do processo licitatório nº 

82231630, que tem por objeto a contratação de serviços de empresa para 

construção de uma nova unidade prisional no Complexo Penitenciário de 

Xuri, a ser denominada Penitenciária Estadual de Vila Velha - VI. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 084/2020, do Deputado Renzo 

Vasconcelos ao Secretário de Estado da Saúde, sobre formações 

relacionadas a possível aquisição e uso de testes para a COVID-19, que 

estão sendo investigados pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT) a fim de apurar irregularidades na compra e na 

eficácia do produto, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. Parecer 

n.o 25/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

30/06/2020, que concluiu pela aprovação da redação final, do Projeto de 

Lei nº 431/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que declara 

de Utilidade Pública da Associação Cultural Esportiva e Recreativa 

Beatos do Espírito Santo - ACERBES, com sede no Município de Vila 

Velha/ES. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 

26/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

30/06/2020, que concluiu pela aprovação da redação final, do Projeto de 

Lei nº 630/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que 

acrescenta itens ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

para incluir no calendário oficial de eventos do Estado a Bienal Rubem 

Braga, realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Inclua-se 

na ordem do dia da próxima sessão. 2ª PARTE: EXPEDIENTE 

SUJEITO A DELIBERAÇÃO: Parecer n.º 17/2020, relatado na 2ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata Taquigráfica, 

publicada no DPL em 29/05/2020, que concluiu pela rejeição do 

despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto 

de Lei nº 337/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que 

institui a Cédula de Identidade Funcional para Professores do Estado. O 
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Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer 

é aprovado. A matéria segue a sua tramitação regimental. Fazem  

justificação de voto os Srs. Deputados Sergio Majeski, Enivaldo dos 

Anjos, Theodorico Ferraço, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick 

Musso). Parecer n.º 31/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Justiça,conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 376/2019, do 

Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o custeio, por parte dos 

condenados que cumpre pena, em regime fechado ou semiaberto, das 

despesas inerentes a sua manutenção em estabelecimentos penais. O Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é 

aprovado. A matéria segue a sua tramitação regimental. Parecer n.º 

34/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 238/2019, do 

Deputado Vandinho Leite, que faculta aos consumidores instalarem 

medidores paralelos para aferir o quantitativo gasto na utilização dos 

serviços de energia elétrica no Estado. O Sr. Presidente coloca em 

votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é aprovado. A matéria 

segue a sua tramitação regimental. Parecer n.º 35/2020, relatado na 3ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata Taquigráfica, 

publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do 

despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto 

de Lei nº 527/2019, da Deputada Janete de Sá, que estabelece o 

fornecimento de peruca às pessoas com alopecia provocada pela 

aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e dá outras providências. O 

Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer 

é aprovado. A matéria segue a sua tramitação regimental. Parecer oral, 

relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata 

Taquigráfica, publicada no DPL em 
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30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 379/2019, do 

Deputado Fabrício Gandini, que institui o selo “Espírito Santo por uma 

Nova Vida”, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para 

o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos, bem como para o 

desenvolvimento técnico-científico em transplantes. O Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é aprovado. A 

matéria segue a sua tramitação regimental.  Parecer oral, relatado na 3ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata Taquigráfica, 

publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do 

despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto 

de Lei nº 418/2019, do Deputado Gandini, que institui o Programa de 

Guarda Temporária de Crianças e Adolescentes (Família Acolhedora), 

no âmbito do Estado. O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 

Posto em votação o Parecer é aprovado. A matéria segue a sua tramitação 

regimental. Parecer oral, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão 

de Justiça, conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 469/2019, do 

Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, em 

um percentual mínimo de 30% (trinta por cento), de produtos orgânicos 

produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar 

e pelos empreendedores familiares rurais, na alimentação fornecida aos 

pacientes dos hospitais da rede pública estadual do Estado. O Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é 

aprovado. A matéria segue a sua tramitação regimental. Indicação nº 

1469/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

doação de 2.185 m² Pavi-s de Meio Fio para a Comunidade de Santa 

Luzia, no Município de Conceição do Castelo/ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 1470/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, 
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ao Governador do Estado, para instalação de um Escritório de 

Atendimento ao Consumidor da CESAN - Companhia Espírito-santense 

de Saneamento, no distrito do Município de Fundão/ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 1471/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, 

ao Governador do Estado, para reforma e manutenção da 3º CIA. Do 6º 

BPM - Barcelona, Serra/ES e reforma e manutenção da 5º CIA. Do 6º 

BPM - Cidade Continental, Serra/ES. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1472/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para incentivar o uso do cartão BANESCARD, 

cartão de crédito/débito BANESTES, no mercado. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 1473/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para implementação da obrigatoriedade de 

Projeto Executivo nas licitações do Estado. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1474/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para providências necessárias junto às 

concessionárias para o aterramento de fiação elétrica na região 

metropolitana da Capital. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1475/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para implementação da obrigatoriedade de seguro nas licitações do 

Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação 

a indicação é aprovada. Indicação nº 1476/2020, do Deputado Renzo 
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Vasconcelos, ao Governador do Estado, para providências necessárias 

junto aos órgãos competentes para a redução do consumo de produtos 

plástico no Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto 

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1477/2020, do 

Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para adoção 

das providências necessárias junto ao Governo Federal para o retorno do 

Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - FUNDAP. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1478/2020, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, ao Governador do Estado, para remoção ou descolamento 

prioritário de postes que atrapalham a locomoção de pessoas com 

deficiência. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1479/2020, do Deputado 

Gandini, ao Governador do Estado, para obras de urbanização das 

margens e instalação de calhas no córrego Piranema, que passa pelos 

bairros Morobá, Morobazinho, São Marcos, Vila Nova, Polivalente e 

Jardins, desaguando na Barra do Sahy, no Município de Aracruz/ES. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1480/2020, do Deputado Gandini, ao 

Governador do Estado, para aumento da capacidade do abastecimento 

público de água, com instalação de adutora, para os bairros Saue, Putiri, 

Barra do Sahy, Santa Marta, Barra do Riacho e Praia dos Padres, no 

Município de Aracruz/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1482/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

fornecimento de energia elétrica estável e constante na região de Várzea 

Nova Cachoeirinha, em Guarapari/ES. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1483/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para Programa Caminhos do Campo na Estrada 

Apiacá X São Pedro do Itabapoana, Município de Mimoso do Sul/ES. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1484/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para recapeamento do trecho Mimoso 

X São Pedro do Itabapoana, Município de Mimoso do Su/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1485/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para extensão rural com vias a ações 

de proteção ambiental e turismo, Município de Mimoso do Sul/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1486/2020, do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, ao Governador do Estado, para obra de saneamento básico, 

para oferta de água tratada na região de Retiro do Congo, no Município 

de Vila Velha/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1487/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Hospital São Braz, Município de 

Itarana/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1488/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para construção de um 

Destacamento de Polícia Militar - DPM na Comunidade Santa Maria, 

Município de São Mateus/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 
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votação. Posto em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1489/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reforma da quadra de esportes da Escola Família Agrícola do Bley, no 

Município de São Gabriel da Palha/ES. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1490/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para Aquisição de uma Ambulância para a Prefeitura Municipal 

de São José do Calçado, para atender o Distrito de Alto Calçado. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1491/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para atualizar a tabela de valores para 

serviço de gestão de fauna, em especial a criação amadora de 

passeriformes (Homologação e renovação anual de licença, dentre outras 

matérias correlatas. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto 

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1492/2020, da Deputada 

Janete de Sá, ao Governador do Estado, para constar informação 

complementar, relativo ao tipo de violência doméstica a qual a vítima foi 

submetida - identificadas no momento do registro da denúncia, na Base 

de dados da DEON, referente às ocorrências registradas com os 

incidentes alusivos a “Lei Maria da Penha”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1493/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador 

do Estado, para instalação de torre de telefonia celular e implantação dos 

serviços de telefonia móvel na comunidade de Aliança, cujo sinal 

abrangerá as localidades de Sertão, Caeté, Lavrinha, São Bento e 

Angelim, localizado no Município de Jerônimo Monteiro/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação a 
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indicação é aprovada. Fazem justificação de voto os Srs. Deputados Del 

Lorenzo Pazolini, Iriny Lopes e Enivaldo dos Anjos. Não havendo mais 

expediente a ser lido. Passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso 

da palavra os Srs. Deputados Dary Pagung, Del Danilo Bahiense 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Del Lorenzo 

Pazolini e Doutor Hércules.Ordem do dia: É anunciada discussão única, 

nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, aposto 

ao Projeto de Lei nº 23/2019, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que 

altera a redação do caput do art. 30 Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013 

que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento de 

forma parcelada. Publicado no DPL do dia 14/02/2019 Mensagem de 

Veto nº 11/2020, publicada no DPL do dia 19/06/2020. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O 

Sr. Deputado Gandini faz a convocação e avoca para relatar a matéria 

que opina pela manutenção do veto. Discute a matéria os Srs. Deputados 

Enivaldo dos Anjos e Bruno Lamas.  Não havendo mais oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão contra um voto. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. 

presidente coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º do 

Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Encaminha votação o Sr. Deputado 

Dary Pagung como Lider do Governo. O Sr. Presidente informa que nos 

termos regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos acerca do 

voto sim e não. Votam Sim os Srs. Deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. 

Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos,  Euclério 

Sampaio, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Luciano Machado, 

Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Sergio Majeski e 

Vandinho Leite. Votam Não os Srs. Deputados Bruno Lamas,  Capitão 

Assunção, Delegado Danilo Bahiense e Theodorico Ferraço.  E  uma 
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abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado da votação, o Sr. 

Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

713/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre o 

prazo de fidelidade estipulado pelas prestadoras de serviço de Telefonia 

Fixa, Telefonia Móvel e de Banda Larga, caso haja má prestação de 

serviço no âmbito do Espírito Santo, e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 09/09/2019. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei n.º 243/20, do Deputado Capitão Assumção). Parecer oral 

da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e legalidade, com o 

acolhimento da emenda substitutiva do próprio autor. Na Comissão de 

Defesa do Consumidor o relator, Deputado Dary Pagung, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) 

do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 21/07/2020). Existe emenda 

substitutiva do próprio autor, anexada ao Projeto, para ser analisada pelas 

comissões parlamentares. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Defesa do Consumidor, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Dary Pagung faz a convocação e avoca  para relatar a matéria 

que opina pela sua aprovação com a emenda. Não havendo oradores, o 

Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao projeto. 

O Sr. Deputado Euclério Sampaio faz a convocação e avoca para relatar 

a matéria que opina pela sua aprovação com a emenda. Não havendo 

oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado 

pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é 

aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 384/2020, 

da Deputada Iriny Lopes, que revoga o inciso X do art. 4º da Lei Estadual 

nº 11.144, de 22 de junho de 2020, dispõe sobre a redução proporcional 
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das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de 

contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. 

Publicado no ales digital do dia 02/07/2020. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 08/07/2020. (Prazo até o dia 

15/07/2020). Pedindo e obtendo a palavra pela ordem a Sra. Deputada 

Iriny Lopes solicita baixa e pauta como autora. O Sr. Presidente defere. 

É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

nº 389/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispensa a apresentação de 

pedido médico para a realização de exames sorológicos de COVID-19, e 

dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 06/07/2020. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

08/07/2020. (Prazo até o dia 15/07/2020). O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação e avoca para relatar a matéria que 

opina pela Constitucionalidade. Não havendo oradores, o Sr. Presidente 

anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros da 

Comissão. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Saúde, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Doutor Hércules faz a convocação avoca   para relatar a 

matéria e  opina pela sua aprovação. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão. A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Enivaldo dos Anjos faz a convocação e avoca para relatar a 

matéria que opina pela sua aprovação. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão. A matéria é devolvida à Mesa.  O Sr. Presidente coloca em 

discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para 

Extração dos Autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de 
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urgência, do Projeto de Lei nº 378/2020, do Deputado Sergio Majeski, 

que estabelece a obrigatoriedade da realização do teste de detecção da 

Covid-19 nas amostras de sangue de doadores do Estado, devendo o 

resultado ser encaminhado ao doador. Publicado no ales digital do dia 

1º/07/2020. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 

(virtual) do dia 13/07/2020. (Prazo até o dia 20/07/2020). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

388/2020, do Deputado Marcos Garcia, que estabelece a doação de 

celulares, tablets e notebooks apreendidos pelas Polícias Civil e Militar 

do Estado a alunos da rede pública de ensino e dá outras providências. 

Publicado no ales digital do dia 06/07/2020. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 

21/07/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de 

prazo regimental. É Anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 392/2020, do Deputado Gandini, que autoriza o 

recebimento do trecho de rodovia federal compreendido entre o 

entroncamento da BR-101/ES-010 (Carapina/Aeroporto de Vitória) e o 

acesso Norte a cidade de Vitória, incluindo-o ao Plano Rodoviário 

Estadual. Publicado no ales digital do dia 06/07/2020. Parecer oral da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Na Comissão 

de Infraestrutura o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do 

dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 21/07/2020). O Sr. Presidente convoca 

a Comissão de Infraestrutura, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Pr. Marcos Mansur faz a convocação e avoca  para relatar a 

matéria que opina pela sua aprovação. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 
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da Comissão. A matéria é devolvida a Mesa.O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Enivaldo dos Anjos faz a convocação e avoca para relatar a 

matéria que opina pela sua aprovação. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para 

Extração dos Autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de 321/2020, da Deputada Janete de Sá, que dispõe 

sobre a implementação de medidas de garantia da equidade na atenção 

integral à saúde da população negra, nos casos de epidemias ou 

pandemias, de surtos provocados por doenças contagiosas, ou durante a 

decretação de estado de calamidade pública. Publicado no ales digital do 

dia 03/06/2020. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 

(virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 21/07/2020). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

387/2020, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a campanha de 

incentivo à doação de celulares, notebooks e tablets a alunos da rede 

pública de ensino no âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 

06/07/2020. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 

(virtual) do dia 15/07/2020. (Prazo até o dia 22/07/2020). É feita  reunião 

conjunta das Comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, Educação e de 

Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões, 

avoca a matéria para relatar e opina pela  constitucionalidade e aprovação 

do projeto. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do 

parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões.  A matéria é 

devolvida à Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 16 

havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para Extração dos 

Autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 172/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 

43/2020, que autoriza o Poder Executivo a promover a desafetação de 

imóveis de propriedade do Estado para fins de permuta. Publicado no 

ales digital do dia 12/03/2020. É feita reunião conjunta das Comissões 

de Justiça, e de Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das 

Comissões, avoca a matéria para relatar e opina pela aprovação do 

projeto. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do 

parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões.  A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não 

havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para Extração dos 

Autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 406/2020, do Deputado Bruno Lamas, que aperfeiçoa 

a legislação de promoção de igualdade racial no âmbito do Estado 

garantindo a destinação de espaço às populações negras e pardas em 

anúncios e campanhas publicitárias do Poder Público.  Publicado no ales 

digital do dia 14/07/2020. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se 

prevalece prazo regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, 

§ 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 752/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que obriga as empresas prestadoras de 

serviços de internet a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, 

gráficos que informem a velocidade diária média de envio e recebimento 

de dados entregues no mês. Publicado no DPL do dia 17/09/2019. (Em 

anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 757/2019, do 

Deputado Carlos Von). Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, com o acolhimento da emenda aditiva 

apresentada pelo próprio autor e rejeitando o Projeto do Deputado Carlos 

Von, nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento Interno, realizada na 
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sessão ordinária (virtual) do dia 1º/06/2020. Na Comissão de Ciência e 

Tecnologia o relator, Deputado Alexandre Xambinho, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do 

dia 13/07/2020. (Prazo até o dia 20/07/2020). (Existe emenda aditiva, do 

próprio autor, anexada ao Projeto, parser analisada pela comissão).  O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Ciência e Tecnologia, para 

oferecer parecer oral a emenda. O Sr. Deputado Alexandre Xambinho 

faz a convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela aprovação 

com  emenda. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação 

do parecer, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é 

devolvida à Mesa. O Sr. Presidente informa que a matéria baixa de pauta 

e continua a sua tramitação regimental. É anunciada discussão, nos 

termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

425/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 

garantia do direito de remarcação do curso de formação obrigatório para 

a posse em cargo público, decorrente de concurso público no âmbito do 

Espírito Santo, para às grávidas e lactantes, independente de previsão 

expressa no edital ou do momento da gravidez. Publicado no DPL do dia 

11/06/2019. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Dr. Rafael 

Favatto, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 

sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 

21/07/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e passa para o Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto   para relatar 

a matéria que opina pela Constitucionalidade. Não havendo oradores, o 

Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente 

informa que a matéria baixa de pauta e continua a sua tramitação 

regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 510/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que torna ilegal produzir, extrair, fabricar, 

transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, 
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reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, 

ceder ou adquirir, para qualquer fim, por pessoas físicas, substâncias ou 

matéria-prima destinada à preparação do MMS - Solução Mineral 

Milagrosa. Publicado no DPL do dia 08/07/2019. Na Comissão de 

Justiça o relator, Deputado Cel. Alexandre Quintino, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do 

dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 21/07/2020). O Sr. Presidente convoca 

a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação e passa para relatar a matéria  o Sr. 

Deputado Coronel Alexandre Quintino que se prevalece de prazo 

regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 324/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que institui o Dia Estadual de Combate ao 

Feminicídio, a ser realizado anualmente no dia 14 de setembro. 

Publicado no DPL do dia 15/05/2019. Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 15/07/2020. (Prazo até o dia 

22/07/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e designa o Sr. Deputado Vandinho Leite que se prevalece 

de prazo regimental.   É anunciada discussão, nos termos artigo 81, § 3.º 

do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 146/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a obrigatoriedade do aviso 

aos pais ou responsáveis das ausências dos seus filhos nas escolas da rede 

pública de ensino do Estado. Publicado no DPL do dia 19/03/2019. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

15/07/2020. (Prazo até o dia 22/07/2020). Pedindo e obtendo a palavra 

pela ordem o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini, pede baixa de pauta 

dos itens 16, 17 e 18, como autor. O Sr. Presidente defere. É anunciada 

discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto 

nº 520/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a Lei 
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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. Publicado no DPL do dia 10/07/2019. 

Baixado de pauta a pedido do autor. É anunciada discussão, nos termos 

artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto nº 946/2019, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a instalação de 

dispositivo de segurança denominado "botão do pânico" nas escolas da 

rede pública estadual e privada de ensino, no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 19/11/2019. Baixado de pauta a pedido do 

autor. É anunciada discussão prévia do Projeto de Lei nº 93/2018, do 

Deputado Euclerio Sampaio, que regulamenta a concessão das 

gratuidades nos Estádios e Ginásios desportivos localizados no Estado. 

Publicado no DPL do dia 18/04/2018. Parecer n.o 23/2020, da Comissão 

de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado no ales digital do dia 

06/07/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o parecer da 

Comissão de Justiça que é pela inconstitucionalidade do projeto é 

aprovado. Arquive-se a matéria.É anunciada discussão prévia do Projeto 

de Lei nº 231/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta 

o § 5º ao art. 5º da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, para instituir 

isenção do ICMS a venda de equipamentos destinados as Guardas Civis 

Municipais do Estado. Publicado no DPL do dia 16/04/2019. Parecer n.o 

19/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado 

no ales digital do dia 29/06/2020.O Sr. Presidente coloca em discussão o 

projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação o parecer da Comissão de Justiça que é pela 

inconstitucionalidade do projeto é aprovado. Arquive-se a matéria. É 

anunciada discussão prévia do Projeto de Lei nº 313/2019, do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre o cadastro e acesso de pessoas a 

boates e casas de espetáculos e dá outras providências. Publicado no DPL 
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do dia 13/05/2019. Parecer n.o 08/2020, da Comissão de Justiça pela 

inconstitucionalidade, publicado no ales digital do dia 29/06/2020. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o parecer da 

Comissão de Justiça que é pela inconstitucionalidade do projeto é 

aprovado. Arquive-se a matéria. É anunciada discussão prévia do Projeto 

de Lei nº 325/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 

opção de meios de pagamento de custas Notariais e Registros 

Cartorários. Publicado no DPL do dia 16/05/2019. Parecer n.o 18/2020, 

da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado no ales 

digital do dia 29/06/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação o parecer da Comissão de Justiça que é pela 

inconstitucionalidade do projeto é aprovado. Arquive-se a matéria.É 

anunciada discussão prévia do Projeto de Lei nº 413/2019, do Deputado 

Dr. Emílio Mameri, que institui a obrigatoriedade de implantação de 

sistema para a captação e retenção de águas pluviais, em telhados, 

coberturas, terraços e pavimentos descobertos de lotes, edificados ou 

não, que tenham área impermeabilizada superior a quinhentos metros 

quadrados. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. Parecer n.o 12/2020, 

da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, bem como a emenda 

supressiva apresentada pelo autor, publicado no ales digital do dia 

29/06/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não 

havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o parecer da Comissão de Justiça é rejeitado. A matéria continua 

a sua tramitação. É anunciada discussão prévia do Projeto de Lei nº 

463/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 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, conforme determina a Lei federal nº 13.103, 
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de 2015 e estabelece outras providências. Publicado no DPL do dia 

26/06/2019. Parecer n.o 10/2020, da Comissão de Justiça pela 

inconstitucionalidade, publicado no ales digital do dia 29/06/2020. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o parecer da 

Comissão de Justiça é rejeitado. A matéria continua a sua tramitação. É 

anunciada discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 67/2018, 

do Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação de informações relacionadas à Segurança Pública no Estado. 

Publicado no DPL do dia 27/03/2018. Não havendo oradores a matéria 

segue para às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 96/2019, do Ex-Deputado Freitas, que 

institui a Política Estadual de Incentivo às Agroindústrias. Publicado no 

DPL do dia 14/03/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a 

terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 417/2019, do Deputado Gandini, que dispõe sobre a avaliação 

periódica das estruturas físicas das escolas da rede pública estadual de 

ensino no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. Não 

havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada 

discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 859/2019, do 

Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o fornecedor 

disponibilizar ao consumidor o acesso a informações sobre 

empreendimentos imobiliários de sua titularidade. Publicado no DPL do 

dia 18/10/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 89/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre 

os direitos da pessoa portadora de sequela grave advinda de queimaduras 

e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 05/02/2020. 

Não havendo oradores a matéria segue para a segunda sessão. Passa-se 

para as lideranças partidárias: Faz uso da palavra como Líder dos 

Republicanos o Sr. Deputado Hudson Leal. (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Adilson Espindula). Em seguida, fazem uso da palavra na fase 
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dos oradores o Sr. Deputado Torino Marque. Nada mais havendo a tratar 

o Sr. Presidente diz que irá encerrar a sessão antes, porém convida as 

Sras. e Srs. Deputados para a próxima que será ordinária no dia  vinte  e 

um de julho, no horário regimental. (Deixam de comparecer a sessão os 

Srs. Deputados Janete de Sá (licença médica) e Marcelo Santos).Está 

encerrada a sessão. Encerra-se às dezessete horas e cinquenta e nove 

minutos. 

 


