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Nonagésima Nona Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e 

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

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

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, 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, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques e Vandinho Leite.  O Sr. Presidente Adilson Espíndula 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 para os Srs. e Sras. Joaquim Francisco Brandão, Maria Cristina 

Capanema, Sonia Nielsen Ferreira, Sérgio Merlo Manfredo, Alair 

Bermudes Marino, Antonia Petronio, Luciana Graza. (Assume a 

presidência o Sr. Deputado Torino Marques). O Sr. Presidente faz a 

leitura do seguinte Expediente: Ofícios nº
s
 018/2020 - 03398/2020-9, 

do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando a prestação de contas mensal, referente ao mês de 

outubro de 2020. Ciente. À Comissão de Finanças. Ofícios n.
os 

30/2020-242/2020, da Deputada Iriny Lopes, justificando ausência à 

Sessão Ordinária do dia 11 de novembro de 2020. Justificada a 

ausência, a Secretaria. 2ª parte: expediente sujeito a deliberação: 

Requerimento nº 09/2020, da Deputada Janete de Sá, solicitando a 

transposição da CPI dos Maus Tratos Contra Animais, criada pela 

Resolução nº 5.909/2019, com seu respectivo prazo, para a próxima 

Sessão Legislativa. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posto em votação o requerimento é aprovado. Faz 
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justificação de voto a Sra. Deputada Janete de Sá. Requerimento nº 

10/2020, do Deputado Gandini, solicitando a transposição da Comissão 

Especial de Fiscalização da Concessão da BR 101, criada pela 

Resolução n.º 5.912/19, com seu respectivo prazo, para a próxima 

Sessão Legislativa. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posto em votação o requerimento é aprovado.  

Requerimento nº 11/2020, do Deputado Gandini, solicitando a 

prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial de 

Fiscalização da Concessão da BR 101, criada pela Resolução n.º 

5.912/19, até o final da 19ª Legislatura. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Parecer n.º 199/2019, da Comissão de Justiça, publicada no DPL em 

14/10/2019, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 252/2019, do 

Deputado Fabrício Gandini, que autoriza o Poder Executivo, por meio 

da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), a celebrar acordos com 

Instituições de Ensino Público Superior Federais, Estaduais, Municipais 

ou Privadas, objetivando promover o Ensino de Noções Básicas de 

Direitos Fundamentais e Cidadania nas Escolas Públicas Estaduais, no 

âmbito do Estado. O Senhor Presidente coloca em votação o parecer. 

Posto em votação o parecer é aprovado. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Educação, de 

Cidadania e de Finanças. Indicação nº 2110/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, juntamente com a Secretaria de 

Segurança Pública - SESP, através de estudos, possa providenciar a 

doação de equipamentos de informática apreendidos em operações para 

alunos da rede pública que comprovarem dificuldade de aquisição. 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 2111/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para que seja solicitado 

juntamente com as escolas estaduais, a criação de quadras 
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poliesportivas. 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 2112/2020, do 

Deputado Doutor Hercules, ao Governador do Estado, solicitando 

inclusão das Entidades do Terceiro Setor (Assistência Social e Saúde) 

como aptas a participarem do Edital de Chamamento Público da 

SEGER para cessão/ocupação de salas no Ed. Portugal. 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 2113/2020, da Deputada Janete de 

Sá, ao Governador do Estado, solicitando o estabelecimento, via 

sistema financeiro, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - 

Bandes e Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, linha de 

crédito para micro, pequenas e médias empresas do estado, com 

carência de 5 (cinco anos), juros subsidiados e de forma 

desburocratizada, para pagamento do 13º (Décimo terceiro) salário dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 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 

2114/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, 

solicitando que seja feita instalação de Torre para Serviço de Telefonia 

Móvel (VIVO), na comunidade de Carolina, distrito de Matilde, 

localizada no Município de Alfredo Chaves/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 2115/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, juntamente com a Secretaria da Educação 

(SEDU), que inclua no Programa de Escolas em Tempo Integral a 

EEEFM MERCES GARCIA VIEIRA, Escola Estadual do Município 

de São José do Calçado/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 

2116/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado,  

juntamente com a Secretaria da Educação (SEDU), que inclua no 
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Programa de Escolas em Tempo Integral a EEEFM CLAUDIONOR 

RIBEIRO, Escola Estadual 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 2117/2020, do 

Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado,  juntamente 

com a Secretaria da Educação (SEDU), que inclua no Programa de 

Escolas em Tempo Integral a EEEFM BERNARDO HORTA, Escola 

Estadual do 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 2118/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, solicitando reforma, manutenção, restauração e 

modernização das instalações do Teatro Carlos Gomes, situado na 

capital, Vitória/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 2119/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, solicitando 

viabilizar convênios entre o Governo do Estado e aos Municípios para 

promover a instalação de ambiente físico amplo e totalmente 

direcionado para as mulheres, com acesso a apoio profissional e 

fortalecimento da autonomia econômica através de cursos, treinamentos 

e palestras com o intuito de investir nos direitos econômicos e sociais 

das mulheres. 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. Fazem justificação de voto os Srs. 

Deputados: Janete de Sá, Marcelo Santos, Doutor Hércules e Luciano 

Machado. 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 
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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 MDB o Sr. Deputado Doutor 

Hércules. Em seguida fazem uso da palavra na fase dos oradores os Srs. 

Deputados Eng. José Esmeraldo, Dr. Rafael Favatto, Del. Danilo 

Bahiense, Teodorico Ferraço, Sergio Majeski, Pr. Marcus Mansur, 

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 24 de 

novembro, no horário regimental. (deixa de comparecer a sessão o Sr. 

Deputado Emílio Mameri). Encerra-se às dezesseis horas e cinquenta e 

cinco minutos. 

 

 

 

 

 

 

  


