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FASE DAS COMUNICAÇÕES: CARLOS VON, CEL. ALEXANDRE QUINTINO, DARY 
PAGUNG, DEL. DANILO BAHIENSE, DEL. LORENZO PAZOLINI, DR. HÉRCULES, DR. 
EMÍLIO MAMERI, DR. RAFAEL FAVATTO, ENG.º JOSÉ ESMERALDO, ENIVALDO DOS 
ANJOS, ERICK MUSSO, EUCLÉRIO SAMPAIO, GANDINI, HUDSON LEAL, IRINY LOPES, 
JANETE DE SÁ, LUCIANO MACHADO, MARCELO SANTOS, MARCOS GARCIA, PR. 
MARCOS MANSUR, RAQUEL LESSA, RENZO VASCONCELOS, SERGIO MAJESKI, 
THEODORICO FERRAÇO, TORINO MARQUES, VANDINHO LEITE, ADILSON ESPÍNDULA, 

ALEXANDRE XAMBINHO, BRUNO LAMAS, CAPITÃO ASSUMÇÃO. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. 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. Pareceres orais 
das Comissões de Justiça e de Saúde, pela constitucionalidade e aprovação, com o 
acolhimento da emenda apresentada pelo Deputado Dr. Rafael Favatto. Na Comissão 
de Finanças o relator, Deputado Euclério Sampaio, se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 21/07/2020. (Prazo até o 
dia 28/07/2020). (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 357/2020, do Deputado 

Bruno Lamas, que dispõe sobre a criação do cadastro online do produtor rural e dá 
providências correlatas. Publicado no ales digital do dia 19/06/2020. Na Comissão de 
Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 
a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 22/07/2020. (Prazo até o dia 
29/07/2020).  (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE AGRICULTURA E DE FINANÇAS). 
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3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 415/2020, do Deputado 
Gandini, que autoriza os órgãos estaduais e municipais competentes a expedirem 
alvarás de autorização e funcionamento para eventos culturais e de entretenimento 
na modalidade drive-in, e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 
20/07/2020. Existe emenda modificativa e aditiva do próprio autor, anexada ao 
Projeto, para ser analisada pelas comissões parlamentares. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CULTURA E DE FINANÇAS). 

 
4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 358/2020, do Deputado 

Carlos Von, que garante o direito de estudantes da área médica a continuarem e 
concluírem seus respectivos estágios curriculares obrigatórios e dá outras 
providências. Publicado no ales digital do dia 22/06/2020. Existe emenda no parecer 
jurídico, sugerida pelo Procurador. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n° 298/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do covid19 - coronavírus para autorizar o uso de cloroquina 
e hidroxicloroquina no tratamento da doença. Publicado no ales digital do dia 
20/05/2020. Existe emenda substitutiva do próprio autor, anexada ao Projeto, para 
ser analisada pelas comissões parlamentares. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE SAÚDE 
E DE FINANÇAS). 

 
6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 417/2020, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que 
comercializam produtos orgânicos, naturais ou veganos, no caso de cosméticos, 
produtos de higiene, dentre outros produtos de uso pessoal, prestarem todas as 
informações aos clientes/consumidores, previamente às vendas, na forma que 
especifica. Publicado no ales digital do dia 21/07/2020. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS). 
 

7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 363/2020, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que declara a essencialidade dos cursos de formação 
profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública no Estado. 
Publicado no DPL do dia 23/06/2019. Existe emenda  substitutiva n.º 02/20, do 
próprio autor e do Deputado Dary Pagung, anexada ao Projeto, para ser analisada 
pelas comissões parlamentares. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 
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8. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 402/2020, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 104/2020, que abre o Crédito Especial no valor de R$ 
7.339.087,92 (sete milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitenta e sete reais, noventa 
e dois centavos), em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social. Publicado no ales digital do dia 13/07/2020. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

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

564/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que obriga as concessionárias de 
energia elétrica do Estado a disponibilizarem pela internet a medição do consumo de 
energia elétrica em tempo real aos usuários do serviço. Publicado no DPL do dia 
30/07/2019. O projeto recebeu parecer oral na Comissão de Justiça (relator 
designado Deputado Gandini), pela constitucionalidade e legalidade, nos termos do 
art. 81, § 3.º do Regimento Interno, na 41º sessão ordinária (virtual) do dia 
30/06/2020. (COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 

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

598/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a devolução do 
valor pago da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior localizados no 
Estado. Publicado no DPL do dia 12/08/2019. (Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, Projeto de Lei nº 359/2020, do Deputado Hudson Leal). O projeto recebeu 
parecer oral na Comissão de Justiça (relator designado Deputado Enivaldo dos Anjos), 
pela constitucionalidade e legalidade  nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento 
Interno, na 32ª sessão ordinária (virtual) do dia 09/06/2020. (COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO). 

 
11.Discussão prévia do Projeto de Lei nº 82/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que 

dispõe sobre a instalação de coletores de pilhas e baterias nas praças de pedágio do 
Estado. Publicado no DPL do dia 11/03/2019. Parecer n.o 49/2020, da Comissão de 
Justiça pela inconstitucionalidade, publicado no ales digital do dia 15/07/2020. 

 
12.Discussão especial, em 3ª sessão, 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. 

 
13.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 146/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, 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. 
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14.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 150/2019, do Deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional 
e do Hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria, em todas as escolas 
públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 19/03/2019. 

 
15.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 399/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de 
monitoramento em Estabelecimentos de Ensino Particular, como Creches ou 
Similares, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 06/06/2019. 

 
16.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 445/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre o prazo para divulgação da lista de material 
didático pedagógico, de uso individual do aluno, exigida pelas instituições privadas de 
ensino do Estado. Publicado no DPL do dia 19/06/2019. 

 
17.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 461/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que estabelece sanções a alunos em caso de agressão aos 
Professores, Servidores ou Empregados da Educação nas Instituições de Ensino e 
Congêneres, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 26/06/2019. 

 
18.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 495/2019, do Deputado 

Euclério Sampaio, que autoriza o Poder Executivo a destinar 10% (dez por cento) do 
valor arrecadado com multas por infração à legislação do trânsito nas rodovias 
estaduais para as entidades filantrópicas sem fins lucrativos que prestam assistência 
médica hospitalar no Estado. Publicado no DPL do dia 03/07/2019. 

 
19.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 534/2019, do Deputado Carlos 

Von, que dispõe sobre a prestação de auxilio às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais. Publicado no DPL do dia 
16/07/2019. 

 
20.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 536/2019, da Deputada Janete 

de Sá, que dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo 
Instituto Médico Legal - IML, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
16/07/2019. (Em anexo, por se tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei nº 
570/2019, do Deputado Eng.º José Esmeraldo e Projeto de Lei nº 590/2019, do 
Deputado Capitão Assumção). 

........................................................................................................................................... 
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GRANDE EXPEDIENTE 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: 

 

(CIDADANIA) - Dep. Gandini; (PSB) Dep. Bruno Lamas; (MDB) - Dep. Doutor Hércules; 
(PMN) - Dep. Janete de Sá; (LIDER DO GOVERNO) - Dep. Dary Pagung; (PSDB) - Dep. Pr. 
Marcos Mansur; (AVANTE) - Dep. Carlos Von; (PATRIOTA) - Dep. Dr. Rafael Favatto; (PSL); 
(REPUBLICANOS) - Dep. Hudson Leal; (PT) - Dep. Iriny Lopes; (PL) - Dep. Xambinho; 
BLOCO PARLAMENTAR: (PTB - PROS - PV - PSD - PODEMOS - PP) - Dep. Marcelo Santos; 

(DEM) - Dep. Theodorico Ferraço. 

.............................................................................................................................................. 

 

ORADORES INSCRITOS: THEODORICO FERRAÇO - TORINO MARQUES - VANDINHO LEITE - 
ADILSON ESPÍNDULA - ALEXANDRE XAMBINHO - BRUNO LAMAS - CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
CARLOS VON - CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - DARY PAGUNG - DEL. DANILO 
BAHIENSE - DEL. LORENZO PAZOLINI - DR. HÉRCULES - DR. EMÍLIO MAMERI - DR. RAFAEL 
FAVATTO - ENG.º JOSÉ ESMERALDO ENIVALDO DOS ANJOS - ERICK MUSSO - EUCLÉRIO 
SAMPAIO - GANDINI - HUDSON LEAL - IRINY LOPES - JANETE DE SÁ - LUCIANO MACHADO 
- MARCELO SANTOS - MARCOS GARCIA - PR. MARCOS MANSUR - RAQUEL LESSA - RENZO 

VASCONCELOS - SERGIO MAJESKI. 


