ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Octogésima Oitava Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda
Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em
vinte e seis de outubro de 2020. A hora regimental registram presença
no painel eletrônico as Srªs e os Srs. Deputados: Adilson Espindula,
Alexandre Xambinho, Capitão Assunção, Carlos Von, Coronel
Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense,
Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr.
Hudson Leal, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos
Anjos, Erick Musso, Euclério Sampaio, Gandini, Iriny Lopes, Janete
de Sá, Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos
Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski,
Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr.
Presidente Dary Pagung 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 às
Sras. e Srs. Carlos Barreto, Branca Santos Neves e Jonas
Pacheco.(Assume a presidência o Sr. Deputado Torino Marques) O Sr.
Presidente faz leitura do seguinte expediente: Mensagem nº 192/2020,
do Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de
Informação nº 91/2020, do Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao
Deputado Sergio Majeski por cópia eletrônica. Mensagem nº 193/2020,
do Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de
Informação nº 92/2020, do Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao
Deputado Sergio Majeski por cópia eletrônica. Mensagem nº 194/2020,
do Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de
Informação nº 93/2020, do Deputado Carlos Von. Ciente. Ao Deputado
Carlos Von por cópia eletrônica. Mensagem nº 159/2020, do
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 511/2020, que
"Extingue o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado
do Espírito Santo - FUNDESUL e transfere ativos e passivos ao Fundo
de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES." Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
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Justiça e de Finanças. Projeto de Lei nº 539/2020, do Capitão
Assumção, que dispõe sobre a proibição da vacinação compulsória
contra a Covid-19 no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa do
Consumidor e de Finanças. Parecer n.º 269/2020, da Comissão de
Justiça, em votação realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual)
conforme
Ata
Taquigráfica,
publicada
no
DPL
em
09/10/2020, que concluiu pela manutenção do despacho denegatório do
Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros
da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei nº 193/2018, do Deputado
Doutor Hércules, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especial de
Defesa da população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transexuais e pessoas intersex). Conforme decisão aprovada em
Plenário, na Sessão Ordinária do dia 26/08/2019, o autor terá até (03
sessões) para apresentação de recurso da decisão do Parecer da
Comissão de Justiça, conforme dispõe o inciso I do § 6º, do art. 23 do
Regimento Interno, alterado recentemente pela Resolução n.º 6.360,
publicada no DPL do dia 22/07/2019. Parecer n.o 279/2020, da
Comissão de Justiça, em votação realizada na 18ª Reunião Ordinária
(virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em
09/10/2020, que concluiu pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei
nº 688/2019, do Deputado Luciano Machado, que determina que as
Instituições Financeiras disponibilizem aos consumidores com
Deficiência Visual, Cartões de Débito e ou Crédito com as informações
vertidas em caracteres de Identificação Tátil em Braile. Inclua-se na
Ordem do Dia. Parecer n.o 281/2020, da Comissão de Justiça, em
votação realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 852/2019, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre o reembolso de despesas
efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não
contratado, e dá outras providências. Inclua-se na Ordem do Dia.
Parecer n.º 284/2020, da Comissão de Justiça, em votação realizada na
18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada
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no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela manutenção do despacho
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime
dos membros da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei nº 896/2019,
do Deputado Torino Marques, que dispõe sobre a doação de
medicamento próximo da data de validade para a rede estadual de saúde
no Estado. Conforme decisão aprovada em Plenário, na Sessão
Ordinária do dia 26/08/2019, o autor terá até (03 sessões) para
apresentação de recurso da decisão do Parecer da Comissão de Justiça,
conforme dispõe o inciso I do § 6º, do art. 23 do Regimento Interno,
alterado recentemente pela Resolução n.º 6.360, publicada no DPL do
dia 22/07/2019.Parecer n.o 285/2020, da Comissão de Justiça, em
votação realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 957/2019, da Deputada
Janete de Sá, que determina que os consumidores de Planos de Saúde
não precisam de autorização prévia como condição para a realização de
atendimento de saúde no Estado. Inclua-se na Ordem do Dia.
Requerimento nº 087/2020, do Deputado Bruno Lamas, de licença sem
remuneração, nos termos do artigo 305, inciso III, do Regimento
Interno, contados a partir do dia 26 de outubro de 2020. Defiro. À
Secretaria para providenciar ato de licença. 2ª parte: expediente sujeito
a deliberação: Requerimento de Urgência nº 174/2020, do Deputado
Enivaldo dos Anjos - PSD, ao Projeto de Lei nº 868/2019, de sua
autoria, que dispõe sobre a alienação onerosa de armas de fogo aos
agentes públicos ativos e inativos, na forma que especifica. Baixa de
pauta a pedido do autor. Parecer n.º 283/2020, da Comissão de
Justiça, em votação realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual)
conforme
Ata
Taquigráfica,
publicada
no
DPL
em
09/10/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do
Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 876/2019, do
Deputado Dr. Emílio Mameri, que Estabelece normas sobre controle de
resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no
âmbito do Estado, e dá outras providências. O Sr. Presidente coloca em
votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é aprovado. Após o
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cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Educação, de Saúde e de Finanças. Indicação nº 2013/2020,
do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para inclusão
no “Programa Caminhos do Campo”, do asfaltamento da estrada de
chão que liga o Vilarejo de São Bento (acesso Km 05 da Rodovia ES
165), até o Vilarejo de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo
aproximadamente 9 km de distância”. 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 2014/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao
Governador do Estado, para adoção das providências necessárias para o
fornecimento de internet em todas as zonas rurais do Estado. 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 2015/2020, do Deputado Renzo
Vasconcelos, ao Governador do Estado, para construção de um “Campo
Bom de Bola” na comunidade Patrimônio do Moschen, São João
Pequeno, no Município de Colatina/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 2016/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao
Governador do Estado, para reforma do “Campo Bom de Bola” na Reta
do Lurdes, no Município de Irupi/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 2017/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador
do Estado, para que envie a esta Casa de Leis Projeto de Lei que
conceda isenção do ICMS às operações com medicamentos destinados
ao tratamento da Atrofia Muscular Espinhal - AME, nos moldes da
iniciativa já adotada pelo Estado de São Paulo”. 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 2024/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao
Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado Saúde
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(SESA) em conjunto com Centro de Hemoterapia e Hematologia do
Espírito Santo (HEMOES), que avalie e estude a possibilidade de coleta
de doação de sangue em domicílio quando o cidadão manifestar
interesse espontâneo de aumentar o estoque de bolsas para o
atendimento da população. 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
2025/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado,
por intermédio da Secretaria de Estado Agricultura, Aquicultura e
Pesca (SEAG), que promova a inclusão da Comunidade de Fazenda
Velha, localizada no Município de Itapemirim/ES, no programa
Energia Mais Produtiva 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
2033/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado,
juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, que venha
disponibilizar unidades móveis de atendimento para o programa de
atenção a saúde da mulher. 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
2034/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado,
por intermédio da Secretaria de Estado Agricultura, Aquicultura e
Pesca (SEAG), que promova a pavimentação (asfáltica ou revsol) na
estrada de 9,4 km, que liga o distrito de São Pedro de Itabapoana Mimoso do Sul a ES-492 - Apiacá. 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 2035/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao
Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado
Agricultura, Aquicultura e Pesca (SEAG), a implantação de Torre de
Telefonia Móvel e Internet 3G para as comunidades rurais de Itinga e
São João de Ibitiba, área rural no Município de Piúma/ES. O Sr.
Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores
encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a
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indicação é aprovada. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr.
Deputado Marcos Garcia solicita inversão da ordem do dia. O Sr.
Presidente coloca em votação. Posto em votação é aprovado contra um
voto. Ordem do dia: É anunciada discussão, nos termos do artigo 81, §
3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 933/2019, do Deputado
Delegado Lorenzo Pazolini, que regulamenta o §1º do Art. 32 da
Constituição Estadual acerca dos atos da Administração Pública Direta
e indireta, no âmbito do Estado, onde deverão conter, de forma clara, o
nome do órgão público e o valor total pago pela publicidade e sua
veiculação. Publicado no DPL do dia 19/11/2019. Na Comissão de
Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental
para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 21/10/2020.
(Prazo até o dia 03/11/2020).O Sr. Presidente convoca a Comissão de
Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr.
Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada
discussão, nos termos do artigo 81, § 3º 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 12/08/2019. Pareceres orais da
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e da Comissão
de Cidadania, pela aprovação. Existe emenda sugerida pela
Procuradoria no parecer técnico. Na Comissão de Saúde o relator,
Deputado Doutor Hércules, se prevaleceu do prazo regimental para
relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 21/10/2020. (Prazo
até o dia 03/11/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Saúde,
para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Doutor Hércules
se prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão, nos termos do
artigo 81, § 3º 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
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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 21/10/2020. (Prazo até o dia
03/11/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e
Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Gandini
se prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão prévia do
Projeto de Lei nº 617/2019, do Deputado Capitão Assumção, que
Proíbe a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de
símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que
utilizem a foice e o martelo, para fins de divulgação do comunismo, e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 12/08/2019. Parecer
n.o 257/2020, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL em 22/09/2020. O Sr. Presidente coloca em
discussão o Parecer. Não havendo oradores encerra a discussão e
anuncia a sua votação. Posto em votação o Parecer é aprovado.
Arquive-se. É anunciada discussão prévia do Projeto de Lei nº
685/2019, da Deputada Raquel Lessa, que inclui trecho da estrada que
liga a sede do Município de São Gabriel da Palha, passando pela
Fazenda Ferreira, seguindo pelo Córrego São Pedro até à Rodovia ES080 no Município de Águia Branca no Sistema Rodoviário Estadual.
Publicado no DPL do dia 02/09/2019. Parecer n.o 252/2020, da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL em
22/09/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer. Não
havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto
em votação o Parecer é aprovado. Arquive-se. É anunciada discussão
prévia do Projeto de Lei nº 692/2019, do Deputado Marcos Garcia, que
proíbe a recusa de atendimento aos conveniados de planos de saúde
por inadimplência por prazo inferior a 60 (sessenta) dias no âmbito do
Estado. Publicado no DPL do dia 02/09/2019. Parecer n.o 241/2020, da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado no DPL em
09/09/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer. Discutem
a matéria os Srs. Deputados Marcelo Santos, Janete de Sá, Euclério
Sampaio, Marcos Garcia, Dr. Rafael Favatto. Não havendo mais
oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação
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o Parecer é aprovado. Tramita-se a matéria. É anunciada discussão
especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 272/2019, da Deputada
Iriny Lopes, que dispõe sobre a proibição do uso de pulverização aérea
de agrotóxicos no Estado e dá outras providências. Publicado no DPL
do dia 03/05/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a
segunda sessão. O Sr. Presidente propõe que passe direto para o Grande
Expediente. Posto em votação é aprovado. Faz uso da palavra nas
Lideranças Partidárias, como Lider do MDB o Sr. Deputado Doutor
Hércules. Em seguida fazem uso da palavra na fase dos oradores os Srs
Deputados Iriny Lopes, Janete de Sá e Marcos Mansur, Sergio Majeski
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Adilson Espindula), Theodorico
Ferraço, Del Danilo Bahiense, Del Lorenzo Pazolini, Rafael Favatto e
Engenheiro José Esmeraldo. O Sr. Presidente determina que
considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, determino a juntada do Projeto de Lei nº. 536/2020, de
autoria do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Projeto de Lei nº.
868/2019, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, por versarem
sobre matérias correlatas (Dispõe sobre a alienação onerosa de armas
de fogo aos agentes públicos ativos e inativos, na forma que especifica.
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 27 de outubro, no horário regimental. (Deixa
de comparecer a sessão o Sr. Deputado Bruno Lamas por estar
licenciado).Encerra-se às dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos.

8

