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 Nonagésima Segunda Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

quatro de novembro de 2020. A hora regimental registram presença no 

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

Alexandre Xambinho, Capitão Assunção, 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, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcelo Santos, 

Marcos Garcia, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 

Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr. 

Presidente Adilson Espindula 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. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino 

Marques). O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte expediente: Ofícios 

n.
os 

26/2020-156/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, 

justificando ausência à Sessão Ordinária do dia 28 de outubro de 2020. 

Justificada a ausência, a Secretaria. Requerimento de Informação nº 

115/2020, do Deputado Torino Marques ao Secretário de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura, solicitando complementação das 

informações do Requerimento de Informação nº 95/2020, consoante 

resposta na Mensagem nº 06/2020 e 196/2020 não terem contemplados 

todos os municípios que foram atingidos pelas chuvas de janeiro de 

2020 que atingiu fortemente diversos Municípios do nosso Estado, 

assim como o valor empenhado pelo Governo Estadual e sua fonte de 

origem. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 116/2020, do 

Deputado Adílson Espíndula ao Secretário de Estado da Saúde, sobre o 

motivo pelo qual não foram construídos banheiros e lavabos para uso 

de familiares e agentes funerários que vão ao SVO - Serviço de 

Verificação de Óbito, em Vitória, Estado do Espírito Santo, quando a 

unidade/imóvel foi reformada. Oficie-se. Requerimento nº 029/2020, 

do Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada do Projeto de Lei nº 
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876/2019, de sua autoria, que estabelece normas sobre controle de 

resíduos de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Defiro. 2ª 

parte: expediente sujeito a deliberação: Indicação nº 2056/2020, do 

Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

solicitando destinação de recursos financeiros para reabilitação e 

duplicação da ES 482 na altura da BR 101 no Bairro Safra até o Bairro 

Alto União, ambos localizados no Município de Cachoeiro De 

Itapemirim/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 2057/2020, do 

Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

solicitando destinação de recursos para recapeamento asfáltico da 

Rodovia ES-482, do trecho que liga o Município de Castelo/ES até o 

Distrito de Coutinho em Cachoeiro de Itapemirim/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 2059/2020, do Deputado Cel. Alexandre 

Quintino, ao Governador do Estado, solicitando transferência de 

recurso para instalação de redutores de velocidade ou lombada na 

Rodovia ES 375 no trecho que liga o Município de Iconha/ES ao 

Município de Vargem Alta/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 

2060/2020, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, 

solicitando instalação de 03 (três) redutores de velocidade (lombadas), 

na Rodovia ES-261, próximo à chegada do Distrito de Alto Caldeirão, 

no Município de Santa Teresa/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 2061/2020, do Deputado Capitão Assunção, ao 

Governador do Estado, para que a Secretaria de Saúde do Estado - 

SESA, disponibilize nos postos de saúde os remédios 

Hidroxicloroquina, Cloroquina, Azitromicina e Zinco, principais 
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atuantes no combate contra o vírus da 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 2062/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Governador do Estado, para que garanta a realização do teste de 

triagem neonatal (TESTE DO PEZINHO), na MODALIDADE 

AMPLIADA, a todas as crianças nascidas nos hospitais da rede pública 

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. Faz justificação de voto o Sr. 

Deputado Doutor Hércules. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o 

Sr. Deputado  Sergio Majeski solicita inversão da ordem do dia. Posto 

em votação é aprovado. 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 608/2019, de autoria do Deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini, que obriga o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, a 

Centralização de Banco S/A - SERASA e quaisquer outros bancos de 

dados, a retirar o nome do cidadão da relação de cadastro negativo, no 

prazo máximo de 48 horas, após a confirmação do pagamento do 

débito. Publicado no DPL do dia 12/08/2019. Mensagem de Veto nº 

22/2020, publicada no ales digital do dia 28/09/2020. Na Comissão de 

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

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida 

(virtual e presencial) do dia 03/11/2020. (Prazo até o dia 10/11/2020).O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para 

oferecer parecer oral ao Veto o Sr. Deputado Coronel Alexandre 

Quintino se prevalece de prazo regimental. Passa-se para o Grande 

Expediente: Faz uso da palavra na Liderança Partidária como Líder do 

Podemos o Sr. Deputado Marcelo Santos. Em seguida fazem uso da 

palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Eng. José Esmeraldo, 

Dr. Rafael Favatto, Sergio Majeski e  Janete de Sá. 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 09 de novembro, no horário regimental. (Deixam de comparecer a 
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sessão os Srs. Deputados Bruno Lamas e Gandini por estarem  

licenciados e os Srs. Deputados Carlos Von, Iriny Lopes e Pr. Marcos 

Mansur). Encerra-se às dez horas e treze minutos.  

 


