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Centésima Segunda Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

primeiro  de dezembro 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, Dr. Hudson Leal, Dr. 

Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Emílio Mameri, 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 Erick Musso 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 o Sr. 

Fernando Rocha, Laci Maria Marvila Lima, Roque Antonio Loretti, 

Samuel Menevalti, Siriomar Batista, José Elias Deleprani, João Gomes 

e  Fhaianea Laydener. O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte 

Expediente: Ofícios n.
os 

31/2020-81/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, justificando ausência à Sessão Ordinária do dia 18 de 

novembro de 2020. Justificada a ausência, a Secretaria. Ofícios n.
os 

32/2020-328/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, justificando 

ausência à Sessão Ordinária do dia 17 de novembro de 2020. 

Justificada a ausência, a Secretaria. Projeto de Lei nº 562/2020, do 

Deputado Adilson Espíndula, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, incluindo no Calendário Oficial do 

Estado o “Dia Estadual do Produtor de Ovos”, a ser comemorado, 

anualmente, dia 02 de março. À Comissão de Justiça, na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 563/2020, do 

Deputado Adilson Espíndula, que dispõe sobre a reserva de vagas de 

estágio de nível superior em órgãos ou entidades da Administração 
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Pública do Estado, para pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Educação e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 564/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado, de fornecer a opção de 

contrato no Sistema Braille pelas instituições financeiras aos deficientes 

visuais e regulamenta o inciso III art. 6º bem como art. 31 do Código de 

Defesa do Consumidor. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor 

e de Finanças.Projeto de Lei nº 565/2020, do Deputado Dr. Rafael 

Favato, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do 

Estado ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma 

culta, na forma que menciona. Junte-se ao Projeto de Lei nº 561/2020. 

Projeto de Lei nº 566/2020, do Deputado Dr. Rafael Favato, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do uso da norma culta da língua portuguesa em 

documentos oficiais e sítios eletrônicos de órgãos e entidades públicas 

estaduais e dos Municípios do Estado. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

561/2020. Requerimento de Informação nº 118/2020, do Deputado 

Carlos Von ao Secretário da Casa Civil, solicitando informações acerca 

de emendas de sua autoria apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária 

Anual de 2020. Oficie-se. Requerimento nº 092/2020, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, com base no artigo 305, II do Regimento Interno, de 

licença para tratamento de saúde por 12 dias, contados a partir do dia 

16 de novembro de 2020, conforme atestado médico. Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de licença. 2ª parte: expediente sujeito 

a deliberação: Requerimento de Urgência nº 175/2020, do Deputado 

Dary Pagung, Líder do Governo, ao Projeto de Lei Complementar nº 

40/2020, de autoria do Tribunal de Contas do Estado,  que “Dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado, pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo - TCEES, para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público”. O Sr. Presidente coloca em votação 

o requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado contra 

três votos. Faz justificação de voto o Sr. Deputado Sérgio Majeski. O 

Sr. Presidente faz a retificação do aditivo lido na Sessão ordinária do 
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dia 24 de novembro,  onde se lê indicação 2030/2020, lê-se indicação 

2130/2020.Indicação nº 2144/2020, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para instalação de Estações Rádio Base (ERB), 

equipamento que faz conexão entre os telefones celulares e a 

companhia telefônica, nas comunidades Vila Maria, Alto Ouro, 

Taquarussu e Ardisson situadas no Município de Vargem Alta, para 

atendimento à região que padece há anos pela deficiência de sinal 

telefônico apropriado. 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 

2145/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para construção do muro de contenção da Rua Luís Fregona, em 

Marilândia/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 2146/2020, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, solicitando 

medidas urgentes por parte do DETRAN, no sentido de providenciar os 

pátios de recolhimento de veículos apreendidos e abandonados, em 

todos os Municípios 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 

2147/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

juntamente com as Prefeituras do Estado, que entrem com medidas para 

o recolhimento dos lixos nos Municípios da cidade, tendo em vista a 

greve aderida pelos motoristas de caminhão de lixo 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 2148/2020, do Deputado Carlos 

Von, ao Governador do Estado, solicitando medidas concretas a serem 

efetivadas na comunidade em questão para que seja realizada a 

instalação de academia popular na praça principal situada na 

comunidade de Reta Grande, em Guarapari, de modo que a qualidade 

de vida da população seja elevada num ambiente propício à 

socialização e que o dever de garantia e promoção do desenvolvimento 
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do interesse coletivo seja cumprido. 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 2149/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do 

Estado, solicitando medidas concretas a serem efetivadas na 

comunidade em questão para que seja realizada a instalação de quadra 

poliesportiva comunidade de Reta Grande, em Guarapari, de modo que 

a qualidade de vida da população seja elevada num ambiente propício à 

socialização e que o dever de garantia e promoção do desenvolvimento 

do interesse coletivo seja cumprido. 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 2150/2020, do Deputado Pastor Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para que o que o PROCON-ES realize a 

construção de uma plataforma semelhante ao “evite esses sites” feita 

pelo Procon-SP, referência hoje no Brasil, no entanto, contendo as 

empresas físicas situadas em solo capixabas e que possuem reiteradas 

violações aos direitos do consumidor e com lista específica para as 

ilegalidades ocorridas durante a prática comercial “black friday”. 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. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino 

Marque).  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 838/2019, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 

2019, declarando de utilidade pública a Associação dos Produtores 

Rurais, Trabalhadores Rurais e Moradores do Córrego do Café, 

localizada no Município de Ecoporanga/ES. Publicado no DPL do dia 

14/10/2019. Mensagem de Veto nº 29/2020, publicada no ales digital 

do dia 06/10/2020. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto, o Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação, avoca a matéria para relatar e se 

prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente informa que as demais 
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matérias ficam sobrestadas. Passa-se para o Grande Expediente: Faz 

uso da palavra na Liderança Partidária como Líder do PATRI o Sr. 

Deputado Dr. Rafael Favatto. Em seguida fazem uso da palavra na fase 

dos oradores os Srs. Deputados Enivaldo dos Anjos, Iriny Lopes, Janete 

de Sá, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Vandinho Leite, Alexandre 

Xambinho, Capitão Assumção, Del. Danilo Bahiense, Doutor Hércules, 

Dr. Hudson Leal, Dr. Emílio Mameri, Eng. José Esmeraldo e Torino 

Marques.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 02 de dezembro, no horário 

regimental. Encerra-se às dezessete  horas e cinquenta e cinco minutos. 

  

 

 

 

 

 

  


