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Centésima terceira Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 01 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, Iryni 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 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. É feito um minuto de silêncio em homenagem  

aos  Srs. José Augusto Alves de Paula, Zaza, Angelo Pin, Sebastião 

Costa Pereira (Mestre Tião Batera). O Sr. Presidente faz a leitura do 

seguinte Expediente: Mensagem nº 198/2020, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 540/2020, que abre Crédito 

Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da 

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, 

objetivando atender a contratação de serviços de modernização nos 

elevadores do Fórum Cível e do Fórum Criminal de Vitória. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, à Comissões de 

Finanças. Projeto de Lei nº 567/2020, do Deputado Capitão Assumção, 

para que fiquem os hospitais, clínicas, postos de saúde, cooperativas e 

congêneres obrigados a disponibilizar aos profissionais da saúde o 

tratamento precoce contra a covid-19, no âmbito do Estado. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 568/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a aplicabilidade dos descontos de 
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contribuição da previdência dos servidores públicos militar, no âmbito 

do Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 2ª parte: 

expediente sujeito a deliberação:Requerimento de Urgência nº 

176/2020, do Deputado Del. Danilo Bahiense, ao Projeto de Lei nº 

403/2019, de sua autoria, que “determina a gratuidade de inscrição em 

concursos públicos para cargos estaduais a candidatos portadores de 

deficiência”. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento de 

urgência. Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento 

de Urgência nº 177/2020, do Deputado Marcelo Santos, Lider do Bloco 

Parlamentar (PTB - PROS - PV - PSD - PODEMOS - PP), ao Projeto 

de Lei nº 540/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 198/2020, 

que abre Crédito Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), em favor da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 

- SEMOBI, objetivando atender a contratação de serviços de 

modernização nos elevadores do Fórum Cível e do Fórum Criminal de 

Vitória.” O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento de 

urgência . Posto em votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 

2151/2020, do Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada que liga a entrada da Rodovia Estadual ES 

060, Bairro Monte Aghá, à comunidade de São João de Ibitiba, no 

Município de Piúma/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 

2152/2020, do Marcos Garcia, ao Governador do Estado, solicitando 

obras de recuperação da Ponte sobre o Rio Barra Seca que liga os 

Municípios de Jaguaré x Vila Valério/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 2153/2020, do Marcos Garcia, ao Governador do Estado, 

para instalação de 01 (uma) lombada (quebra-mola) na ES 230, km 04, 

no Município de Jaguaré/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. Ordem  do  dia: É 
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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  relata e opina pela rejeição do Veto. Discute a matéria o 

Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos. Não havendo mais oradores o Sr. 

Presidente anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da 

Comissão. A matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. 

Deputado Dary Pagung como Lider do Governo. O Sr. Presidente   

coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º do Regimento 

Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que nos termos 

regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos acerca do voto 

sim e não. Procede-se o registro,  para efeito de votação. Votam não ao 

veto os Srs. Deputados Adilson Espindula, Bruno Lamas, Capitão 

Assunção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor 

Hércules, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Emílio Mameri, 

Enivaldo dos Anjos, Gandini, Luciano Machado, Marcos Garcia, Pr. 

Marcos Mansur, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, e Vandinho 

Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. 

Presidente declara Rejeitado o Veto. Encaminhe-se ao Sr.  Governador 

para  Promulgação. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 40/2020, do Tribunal de 

Contas do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado, pelo Tribunal de Contas do Estado, para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 

inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 
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da Constituição Estadual. Publicado no ales digital do dia 19/10/2020. 

É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça e Finanças. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação das Comissões, avoca a matéria 

para relatar e opina pela Constitucionalidade e Aprovação do Projeto. 

Discute a matéria os Srs. Deputado Sergio Majeski, Dary Pagung e 

Rafael Favato. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente anuncia a 

votação do parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões 

Conjuntas. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que a votação será 

nominal por se tratar de Projeto de Lei Complementar. É feito registro 

para votação. Votam sim ao Projeto de Lei Complementar os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, 

Carlos Von, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 

Hércules, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Emílio Mameri, 

Enivaldo dos Anjos, Gandini, Luciano Machado, Marcos Garcia, Pr. 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Theodorico 

Ferraço e Vandinho Leite. Votam não ao Projeto de Lei Complementar 

os Srs. Deputados Capitão Assunção e Sergio Majeski. E uma 

abstenção do Sr. Presidente.  Posto em votação o Projeto é aprovado. A 

Secretaria para Extração dos Autógrafos. Faz justificação do voto o Sr. 

Deputado Sergio Majeski. É anunciada discussão, nos termos do artigo 

81, § 3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 933/2019, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que regulamenta o §1º do Art. 

32 da Constituição Estadual acerca dos atos da Administração Pública 

Direta e indireta, no âmbito do Estado, onde deverão conter, de forma 

clara, o nome do órgão público e o valor total pago pela publicidade e 

sua veiculação. Publicado no DPL do dia 19/11/2019. Na Comissão de 

Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 21/10/2020. 

(Prazo até o dia 28/11/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação e avoca para relatar a matéria que 

opina pela Constitucionalidade, Legalidade e Aprovação da matéria. 
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Não havendo oradores para discutir o parecer, é anunciada sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é devolvido a 

Mesa. O Sr. Presidente informa que a matéria baixa de pauta e continua 

a sua tramitação regimental. É anunciada discussão, nos termos do 

artigo 81, § 3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 425/2019, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a garantia do 

direito de remarcação do curso de formação obrigatório para a posse em 

cargo público, decorrente de concurso público no âmbito do Espírito 

Santo, para às grávidas e lactantes, independente de previsão expressa 

no edital ou do momento da gravidez. Publicado no DPL do dia 

12/08/2019. Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e da Comissão de Cidadania, pela 

aprovação. Existe emenda sugerida pela Procuradoria no parecer 

técnico.  Na Comissão de Saúde o relator, Deputado Doutor Hércules, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 21/10/2020. (Prazo até o dia 28/11/2020).  O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Saúde, para oferecer parecer oral 

ao Projeto. O Sr. Deputado Doutor Hércules faz a convocação e avoca 

para relatar a matéria, que opina pela Aprovação. Não havendo 

oradores para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo 

aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. 

O Sr. Presidente informa que a matéria baixa de pauta e continua a sua 

tramitação regimental.  É anunciada discussão, nos termos do artigo 81, 

§ 3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 146/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

aviso aos pais ou responsáveis das ausências dos seus filhos nas escolas 

da rede pública de ensino do Estado. Publicado no DPL do dia 

19/03/2019.  Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 21/10/2020. (Prazo até o dia 28/11/2020). O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça, para 

oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela 

Constitucionalidade. Não havendo oradores para discutir o parecer, é 
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anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. O 

Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente informa que a matéria 

baixa de pauta e continua a sua tramitação regimental. É anunciada 

discussão, nos termos do artigo 81, § 3º do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 89/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 

que dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de sequela grave 

advinda de queimaduras e dá outras providências. Publicado no ales 

digital do dia 05/02/2020. Parecer oral da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade e legalidade, com a acolhimento das emendas 

sugeridas pela Procuradoria. Existem emendas sugeridas pela 

Procuradoria no parecer técnico. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Cidadania, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado 

Enivaldo dos Anjos faz a convocação e designa para relatar a matéria o 

Sr. Deputado Adilson Espíndula, que se prevalece do 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 Bloco Parlamentar o Sr. Deputado Marcelo 

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

Deputados Eng. José Esmeraldo, Rafael Favatto, Doutor Hércules, Del. 

Danilo Bahiense, Dary Pagung, Vandinho Leite, Theodorico Ferraço e 

Pastor Marcos Mansur. 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 dezessete minutos. 

  


