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Nonagésima Oitava Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

dezoito 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, Enivaldo dos Anjos, Dr. 

Hudson Leal, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Gandini, Iriny Lopes, 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 Torino Marques 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. O Sr. Presidente faz a 

leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: expediente para simples 

despacho: Projeto de Lei nº 554/2020, do Deputado Adílson Espíndula, 

que insere no calendário Oficial do Espírito Santo a Semana da Igreja 

Luterana, a ser comemorada na última semana do mês de outubro. À 

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

Projeto de Lei nº 555/2020, do Deputado Adílson Espíndula, que insere 

no calendário Oficial do Espírito Santo o Dia dos Trombonistas, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 19 de setembro. À Comissão de 

Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 

556/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a obrigação de 

as instituições financeiras efetivarem a prova de vida mediante atestado 

médico que comprove a impossibilidade de locomoção do cliente 

cadastrado, obrigado a fazer a prova de vida para fins de cadastramento 

e/ou recebimento de benefícios. Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Requerimento nº 030/2020, do Deputado Torino Marques, de retirada 

do Projeto de Lei nº 551/2020, de sua autoria, que altera o parágrafo 

único do artigo 1º da Lei nº 11.209, de 29 de outubro de 2020, 
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acrescentando os demais municípios que pertencem à Rota Caminhos 

dos Jesuítas. Defiro. 2ª parte: expediente sujeito a deliberação: 

Indicação nº 2103/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, 

ao Governador do Estado, solicitando transferência de recursos para 

reabilitação e duplicação da Rodovia ES-488, no trecho que liga a 

entrada da BR-101, comunidade do Frade, à sede do 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 

2104/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, solicitando transferência de recursos para reabilitação e 

duplicação da Rodovia ES-482, no trecho que liga a entrada da BR-101, 

Bairro Safra, à sede do 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 2105/2020, do Deputado Cel. 

Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, solicitando 

transferência de recursos para reabilitação e melhorias da Rodovia ES-

181, no trecho que liga a entrada da BR-262 ao distrito de Piaçu no 

Município de Muniz Freire/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 

2106/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, solicitando transferência de recursos para implantação e 

pavimentação do contorno de Muniz Freire, na Rodovia ES 181. 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 2107/2020, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, solicitando reforço no policiamento 

ostensivo, aumento do efetivo da Polícia Militar e substituição da 

viatura disponibilizada ao distrito de Nestor Gomes, no 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 2108/2020, do 
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Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para instituir o 

Plano de Atenção Educacional Especializado - visando contemplar os 

alunos diagnosticados com transtornos específicos de aprendizagem 

(dislexia, discalculia e disgrafia, por exemplo) nas Instituições de 

Ensino, Públicas e Particulares do 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 2109/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador 

do Estado, para criar o Orçamento da Primeira Infância, que deverão 

constar as previsões das despesas setoriais de educação, saúde, 

assistência social, esporte, cultura e lazer, moradia, convivência 

familiar e comunitária e proteção de violências, bem como as relativas 

às ações intersetoriais que tenham as crianças de 0 a 6 anos definidas 

como beneficiárias diretas. 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 Dr. Hércules. 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 450/2020, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, que veda às instituições financeiras a 

cobrança de parcelas relativas ao financiamento de veículos escolares 

enquanto as aulas presenciais nas instituições de ensino estiverem 

suspensas. Publicado no ales digital do dia 18/08/2020. Mensagem de 

Veto nº 24/2020, 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 17/11/2020. (Prazo até o 

dia 24/11/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição 

e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto, o Sr. Deputado Gandini faz 

a convocação, passa para relatar o veto o Sr. Deputado Cel. Alexandre 

Quintino, que se prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente 

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

Grande Expediente: Faz uso da palavra na Liderança Partidária como 

Líder do PSB o Sr. Deputado Sergio Majeski. Em seguida fazem uso da 
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palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Eng. José Esmeraldo, 

Dr. Hércules, Del. Danilo Bahiense, Janete de Sá e  Enivaldo dos 

Anjos. 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 23 de novembro, no horário 

regimental. (deixa de comparecer a sessão o Srs. Deputados Bruno 

Lamas, Dr. Emílio Mameri e Pr. Marcos Mansur). Encerra-se às dez 

horas. 

   

  


