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 Nonagésima Terceira Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

nove de novembro 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, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Gandini, 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. (Assume a presidência o 

Sr.  Deputado Torino Marques). É feito um minuto de silêncio as Sras. 

e Srs. Gumercino Prates Conceição, Levi Duarte, Durval Pereira, 

Juliana Majeski, Pierre Perroni, Hélio de Marques, Padre Welington, e 

Adilson José Gonçalves. O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte 

expediente: Mensagem nº 030/2020, do Governador do Estado, 

encaminhando veto parcial, ao Projeto de Lei nº 273/2019, de autoria 

do Deputado Carlos Von, que proíbe os estabelecimentos do setor 

hoteleiro do Estado do Espírito Santo a utilizarem placas informativas 

com os dizeres que especifica. Ciente à Comissão de Justiça. 

Mensagem nº 031/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto 

total, ao Projeto de Lei nº 712/2019, de autoria do Deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 

14 de janeiro de 2019, denominando “Rodovia Subtenente Marco 

Antônio Cordeiro” o trecho de acesso à ES-146. Ciente à Comissão de 

Justiça. Mensagem nº 032/2020, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total, ao Projeto de Lei nº 306/2019, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção, que obriga os petshops, as clínicas 

veterinárias e os estabelecimentos congêneres a fixar cartaz que facilite 
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e incentive a adoção de animais, no Estado. Ciente à Comissão de 

Justiça. Mensagem nº 033/2020, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total, ao Projeto de Lei nº 925/2019, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo (I) único da 

Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual do 

Moto Clube Bodes do Asfalto, a ser comemorado no dia 1º de agosto. 

Ciente à Comissão de Justiça. Mensagem nº 174/2020, do Governador 

do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 522/2020, que estima a 

receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021. 

À Comissão de Finanças. Projeto de Lei nº 549/2020, do Deputado 

Sérgio Majeski, que dispõe sobre a proibição do armazenamento, 

tratamento, coprocessamento em fornos de cimento e disposição final 

de quaisquer tipos de resíduos de organoclorados, agrotóxicos e 

domissanitários, seus componentes e afins oriundos de outros Estados 

da Federação e/ou outros países. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 550/2020, do Deputado Adilson Espíndula, 

que declara a utilidade pública da Associação Casa Bom Samaritano, 

com sede no Município de Santa Maria de Jetibá/ES. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 2ª parte: 

expediente sujeito a deliberação: Requerimento nº 029/2020, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada do Projeto de Lei nº 

876/2019, de sua autoria, 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 requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Indicação nº 2063/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, solicitando, através do Departamento de 

Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a elaboração 

de projeto de contenção e recuperação de trecho da Rodovia Galerano 

Afonso Venturini, ES-261, na pista da direita, sentido Itarana ao 

Distrito de Praça Oito. 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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2064/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

solicitando a reconstrução da ponte que liga as comunidades de 

Córrego Alto a Prosperidade, no 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 2065/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, solicitando a reconstrução das 

pontes no distrito de Princesa - Município de Rio Novo do Sul/ES - 

próximo a divisa com Iconha/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 

2066/2020, do Deputado Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

solicitando recapeamento da Rodovia Estadual ES-341, que liga o 

Município de Pancas à Rodovia ES-080. 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 2067/2020, do Deputado Del. Danilo Bahiense, ao 

Governador do Estado, solicitando instalação de redutor de 

velocidadade na ES-261, Rodovia Josil Espíndola Agostini, em frente 

ao portão da Cesan em Santa Teresa. 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 2068/2020, do Deputado Del. Danilo Bahiense, ao 

Governador do Estado, solicitando pavimentação asfáltica da via que 

liga Ponto Alto A Tijuco Preto, em Domingos Martins/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 2069/2020, do Deputado Del. 

Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, solicitando extensão de 

atendimento do Sistema Transcol aos Condados de Meaípe, em 

Guarapari/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 2070/2020, do 

Deputado Del. Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, solicitando 
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disponibilização de ônibus articulado no Trevo de Setiba, Guarapari - 

linha 672. 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 2071/2020, do 

Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

solicitando destinação de recursos financeiros para reabilitação e 

duplicação da ES 488 na altura da BR 101 no Bairro Frade localizado 

no Município de Itapemirim/ES até o Bairro Coronel Borges localizado 

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 2072/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do 

Estado, solicitando a adoção das medidas administrativas e concretas 

necessárias para que intervenha junto à concessionária RODOSOL, a 

fim de que seja viabilizada uma rotatória no cruzamento indicado, de 

forma que o tráfego de veículos advindo da Rodovia Manoel Loyola 

para ingressar na Rodovia do Sol seja escoado continuamente, 

inclusive, com acesso aos dois sentidos da via pública principal, 

garantindo, também, maior segurança no trânsito para os motoristas e 

moradores da região. 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 2073/2020, do 

Deputado Del. Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, solicitando 

pavimentação da Rodovia Estadual ES-358. 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 2074/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, solicitando a Inclusão do Programa Caminhos 

do Campo/Terra Firme a estrada que liga o Município de Guaçuí a Vila 

do Café no Município de Alegre, passando pela região da Serra da 

Santa Catarina e Areia Branca. 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 

2075/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 
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solicitando a Inclusão do Programa Caminhos do Campo/Terra Firme a 

estrada que liga o Município de Guaçuí a Pratinha de Santa Luzia 

passando pela Cachoeira do Caboclo no mesmo Município de 

Guaçuí/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 2076/2020, do 

Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, solicitando a 

Inclusão do Programa Caminhos do Campo o trecho que se inicia na 

Vargem Grande, rota de Divino de São Lourenço à Guaçuí/ES 493 e 

484 até a Rodovia que liga Celina, distrito de Alegre à Ibitirama, 

passando pela Pratinha do Juscelino, em Ibitirama, ES 387, 484 e 185. 

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 2077/2020, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, solicitando a  Instalação de torre 

de telefonia móvel na Comunidade do Córrego da Figueira, Município 

de Ibitirama/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 2078/2020, do 

Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

solicitando a destinação de recursos para pavimentação da estrada que 

liga a ES 483 às comunidades de Campos Elisio e Santo Antônio da 

Boa Conserva, situadas no Distrito de Burarama 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 

2079/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, solicitando destinação de recursos para recapeamento asfáltico 

da Rodovia ES 166 do trecho que liga o Município de Castelo/ES até a 

entrada da Rodovia ES 482 no 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 2080/2020, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, por 
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intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), promova investimentos, por meio do 

“Programa Calçamento Rural”, com vistas à pavimentação de estrada 

na comunidade de Virginia Nova, no 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. Pedindo a obtendo a palavra pela ordem  o Sr.  

Deputado Sergio Majeski solicita a 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 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). (COMISSÃO DE 

JUSTIÇA). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e 

Justiça para oferecer parecer oral ao Veto o Sr Deputado Coronel 

Alexandre Quintino se prevalece do prazo regimental. O Sr. Presidente 

informa que ficam sobrestadas as demais matérias. Passa-se para o 

Grande Expediente: Faz uso da palavra na Liderança Partidária como 

Líder do MDB o Sr. Deputado Doutor Hércules. Em seguida fazem uso 

da palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Janete de Sá, Pr. 

Marcos Mansur, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Del. Danilo 

Bahiense, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto e Eng. José 

Esmeraldo. 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 10 de novembro, no horário 

regimental. (Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados Bruno 
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Lamas e Iriny Lopes por estarem licenciados e o Sr. Deputado Enivaldo 

dos Anjos). Encerra-se às dezesseis horas e trinta e oito minutos. 

 


