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Quinquagésima  Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte  e um 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, Marcelo Santos, 

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

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. 

O Sr. Presidente Marcelo Santos 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 ao 

PM Daniel Costa. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Euclério Sampaio solicita inversão da ordem do dia. O Sr. 

Presidente coloca em votação. Posto em votação é aprovado. O Sr. 

Presidente faz leitura do seguinte expediente: Projeto de Lei 

Complementar nº 032/2020, do Deputado Sergio Majeski, que revoga o 

inciso III do art. 27 da Lei Complementar nº 947, de 27 de março de 

2020, reestabelecendo a obrigatoriedade de repasse de recursos 

provenientes de royalties para o FUNDÁGUA após o fim da pandemia. 

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

de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 414/2020, do 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre o encaminhamento de 

mensagens de texto (SMS) com informações relacionadas à pandemia do 

coronavírus no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei 

nº 415/2020, do Deputado Gandini, que autoriza os órgãos estaduais e 

municipais competentes a expedirem alvarás de autorização e 
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funcionamento para eventos culturais e de entretenimento na modalidade 

drive-in, e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 416/2020, do Deputado Sergio Majeski, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Burarama, com sede em Cachoeiro de Itapemirim/ES. À Comissão de 

Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Requerimento de 

Informação nº 086/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações relacionadas às obras 

concluídas, em andamento e previstas nas escolas da rede estadual de 

ensino. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 087/2020, do 

Deputado Sergio Majeski ao Secretário de Estado da Saúde, sobre 

detalhamento de todos os repasses realizados até a presente data aos 

Municípios do Estado, que tenham como objetivo o combate à pandemia 

da COVID-19. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 089/2020, do 

Deputado Torino Marques ao Secretário de Estado da Agricultura 

(SEAG) e ao Senhor Secretário de Governo (SEG), para o fim de 

encaminharem ao Deputado signatário relatório completo sobre todas as 

pontes construídas e/ou recuperadas no ano de 2019 em todo o Estado, 

discriminando o valor da obra na conclusão dos contratos, assim como 

atas de preços, se houver. Oficie-se. Requerimento nº 047/2020, da 

Deputada Janete de Sá com base no artigo 305, II do Regimento Interno, 

de licença para tratamento de saúde por 14 dias, contados a partir do dia 

13 de julho de 2020, conforme atestado médico. Defiro. À Secretaria 

para providenciar ato de licença.2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A 

DELIBERAÇÃO: Requerimento de Urgência nº 117/2020, do Deputado 

Bruno Lamas, Líder do PSB, ao Projeto de Lei nº 357/2020, de sua 

autoria, que dispõe sobre a criação do cadastro online do produtor rural 

e dá outras providências. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 120/2020, do Deputado Enivaldo dos 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95772&ano=2020
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Anjos, Líder do PSD, ao Projeto de Resolução nº 11/2020, de autoria da 

Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 3.418, de 07 de agosto de 2013, 

que dispõe sobre o desenvolvimento funcional na carreira dos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado - Ales. O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 121/2020, do Deputado Carlos Von, Líder 

do AVANTE, ao Projeto de Lei nº 358/2020, de sua autoria, que dispõe 

sobre a garantia do direito de estudantes da área médica a continuarem e 

concluírem seus respectivos estágios curriculares obrigatórios e dá outras 

providências. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Carlos Von solicita baixa de pauta como autor. O Sr. Presidente defere. 

Requerimento nº 046/2020, do Deputado Sergio Majeski, de retirada do 

Projeto de Lei Complementar nº 011/2019, de sua autoria, que dispõe 

modifica dispositivos da Lei Complementar nº 833, de 30 de agosto de 

2016, vedando a utilização do superávit DO FUNDÁGUA e do 

FUNDEMA para outros fins. (Conforme dispõe o § 1º do artigo 175 do 

Regimento Interno, este Requerimento necessita de aprovação do 

Plenário pois já existe parecer favorável da Comissão Justiça neste 

projeto).  O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 1494/2020, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do Estado, para 

seja ofertado à população atendida pela Rede Pública de Saúde do 

Estado, Terapia de Reabilitação para os pacientes que foram 

contaminados e curados pelo novo coronavírus (COVID-19), que 

contraíram algum tipo de sequela decorrente da doença. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 1495/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para que o Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado (IPAJM) aperfeiçoe seu sistema de prova de vida 

presencial mediante o comparecimento de aposentados e pensionistas 

nas agências dos Banestes para tal finalidade. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1496/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para que o Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado (IPAJM) desenvolva uma apresentação com os 

pontos mais relevantes da reforma da previdência do estado e 

disponibilize para os sites de todas as Secretarias Estaduais. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 1497/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para que seja permitido o acesso 

dos jovens na autoescola, dois meses antes completar a maioridade. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 1498/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para inclusão no Portal da 

Transparência, pelo Governo do Estado, as informações acerca do 

orçamento destinado ao combate da pandemia Covid-19. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 1499/2020, da Deputada Iriny Lopes, 

ao Governador do Estado, para Fornecimento de hospedagens em hotéis 

ou espaços similares de alojamento aos profissionais de saúde da rede 

pública do Estado, atuantes no combate à calamidade pública gerada pela 

pandemia do coronavírus (COVID-19). O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1500/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para obras de calçamento da Rua Montanha, no Bairro Guriri 

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

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 
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1501/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

realização de convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura Municipal 

de São Gabriel da Palha para calçamento, urbanização e iluminação 

adequada da localidade/Bairro conhecido como Caju, que fica entre os 

Bairros Cachoeira da Onça e Santa Terezinha, 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. Posta 

em votação a indicação é aprovada. Fazem justificação de voto os Srs. 

Deputados Luciano Machado, Doutor Hércules, Renzo Vasconcelos e 

Iriny Lopes. Ordem do dia: É anunciada votação, 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. Parecer n.o 25/2020, da Comissão de 

Justiça pela aprovação, publicado no ales digital do dia 06/07/2020. O 

Sr. Presidente coloca em votação a Redação Final. Posta em votação a 

Redação Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. É 

anunciada votação, 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. Parecer n.o 26/2020, da 

Comissão de Justiça pela aprovação, publicado no ales digital do dia 

06/07/2020. O Sr. Presidente coloca em votação a Redação Final. Posta 

em votação a Redação Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos 

Autógrafos. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Marcos Garcia solicita baixa de pauta do item 5, projeto de lei 388/2020. 

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 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95769&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95769&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95769&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95769&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=95769&ano=2020


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 6 

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

08/07/2020. (Prazo até o dia 15/07/2020). (Informo as Senhoras 

Deputadas e aos Senhores Deputados que este projeto recebeu parecer 

oral das Comissões e foi aprovado na sessão ordinária virtual de ontem, 

e, por uma omissão da assessoria da Mesa, foi aprovado sem a apreciação 

das emendas supressiva e aditiva apresentadas pelo próprio autor. Por 

este motivo será necessário que as Comissões apreciem novamente o 

projeto para opinarem sobre as referidas emendas.  Informo que na 

Comissão de Justiça o Relator foi o Deputado Gandini; na Comissão de 

Saúde, o Relator foi o Deputado Dr. Hércules; e na Comissão de 

Finanças, foi Deputado Enivaldo dos Anjos). O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer novo parecer oral ao Projeto e às  

emendas. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação e avoca para relatar 

a matéria que opina pela Constitucionalidade com as emendas. Não 

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

aprovado pelos membros da Comissão com as emendas. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Sáude, para 

oferecer novo parecer oral ao Projeto e às emendas. O Sr. Deputado 

Doutor Hércules, faz a convocação e avoca para relatar a matéria que 

opina pela Aprovação com as emendas. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão com as emendas. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Finanças, para oferecer novo parecer 

oral ao Projeto e às emendas. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos faz a 

convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela Aprovação com 

as emendas. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação 

do parecer, sendo aprovado pelos membros da Comissão com as 

emendas. 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 com as emendas. 

A Comissão de Justiça para Redação Final.  O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer parecer a Redação Final. O Sr. 
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Deputado Gandini faz a convocação e avoca  para relatar a matéria que 

opina pela Constitucionalidade da Redação Final. 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 a matéria. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. É anunciada 

discussão única, em regime de 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 faz a 

convocação e redesigna o Sr. Deputado Coronel Alexandre Quintino 

para relatar a matéria que opina pela Constitucionalidade com emenda. 

Discute a matéria os Srs. Deputados Dr. Rafael Favatto que apresenta 

emenda, Bruno Lamas e Vandinho Leite. Não havendo mais oradores 

para discutir a matéria, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão com emenda. 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 e designa o Sr. Deputado Dr. Emilio Mameri para relatar a 

matéria que opina pela sua aprovação com emenda. Não havendo 

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

pelos membros da Comissão com emenda. 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  e se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 388/2020, 
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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). Baixado de Pauta a pedido do autor. 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). (A Deputada Janete está em Licença e solicitou, por meio 

da sua assessoria, a baixada de pauta deste projeto até o seu retorno da 

licença. Ocasião em que deverá apresentar um Substitutivo ao projeto – 

Determino a baixada de pauta deste item). 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. Na 

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

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

20/07/2020. (Prazo até o dia 27/07/2020).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, 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 
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em depósito, importar, exportar, 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 ao projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e passa para o Sr. Deputado Coronel Alexandre Quintino  

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 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 Vandinho Leite, 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 ao projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e passa para relatar a matéria  o Sr. Deputado Vandinho Leite 

que opina pela Constitucionalidade. Discute a matéria o Sr. Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Del Lorenzo Pazolini solicita baixa de pauta.  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, 
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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 ao projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e redesigna 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 nº 520/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

altera a Lei 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. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, 

para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e designa o Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos 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. Pedindo e obtendo a palavra 

pela ordem o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini como autor solicita 

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

de pauta e continua a sua tramitação regimental.  É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 3ª 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 às 

Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 2ª 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 terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

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 terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, 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. Publicado 

no DPL do dia 16/04/2019. Não havendo oradores a matéria segue para 

a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do 

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

que institui a Cédula de Identidade Funcional para Professores do Estado. 

Publicado no DPL do dia 21/05/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 376/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

que dispõe sobre o custeio, por parte dos condenados que cumpre pena, 
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em regime fechado ou semiaberto, das despesas inerentes a sua 

manutenção em estabelecimentos penais. Publicado no DPL do dia 

04/06/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, 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. 

Publicado no DPL do dia 04/06/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, 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. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. 

Não havendo oradores a matéria segue para a segunda sessão. É 

anunciada discussão especial, em 1ª sessão, 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. Publicado no DPL do dia 26/06/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a segunda sessão. Discussão especial, em 

1ª sessão, 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. Publicado no DPL do dia 10/07/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a segunda sessão. Finda a ordem do dia 

passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. 

Deputados Dr. Emilio Mameri (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Torino  Marques), Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo 

dos Anjos e Hudson Leal. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Del Lorenzo Pazolini solicita que o item 11, PL 520/2019 da 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 13 

ordem do dia de hoje, onde foi baixado de pauta, retorne a ordem do dia 

de amanhã. O Sr. Presidente defere. Passa-se para as lideranças 

partidárias: Faz uso da palavra como Líder do PT a Sra. Deputada Iriny 

Lopes. Em seguida, fazem uso da palavra na fase dos oradores os Srs . 

Deputados Alexandre Xambinho e  Doutor Hércules. 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 dois de julho, no horário regimental. (Deixa de comparecer à sessão a 

Sra. Deputada Janete de Sá por estar de licença médica). Está encerrada 

a sessão. Encerra-se às dezessete horas e quarenta e dois minutos. 

 


