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Centésima quarta Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em dois 

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, 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.  Frei João e Sargento Gregório. O Sr. 

Presidente faz a leitura do seguinte Expediente: Mensagem 

Governamental nº
s
 10/2020-211/2020, comunicando o seu 

comparecimento a essa Casa de Leis, no dia 07 de dezembro de 2020, 

às 15:00 horas, em cumprimento ao disposto no art. 91, XVIII da 

Constituição Estadual, assim como na Lei n° 7.920/2004,  ocasião em 

que apresentará relatório detalhado das atividades do Governo a serem 

desenvolvidas no corrente exercício para apresentação de relatório 

administrativo, Ciente. À Secretaria para registrar o comunicado e 

arquivar o processo. Ementa modificativa n.º 01/2020, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Projeto de Lei n.º 547/2020, de sua autoria, que 

dispõe sobre a concessão do licenciamento ambiental para 

desmatamento visando à implantação de empreendimentos 

rodoferroviários, industriais, portuários e/ou agrícolas, ou de qualquer 

natureza que o necessite, na forma que especifica. Junte-se ao Projeto 

de Lei n.º 547/2020. 2ª parte: expediente sujeito a deliberação: Pedindo 

e obtendo a palavra pela ordem  o Sr.  Dary Pagung solicita a pedido do 
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autor Deputado Bruno Lamas, que sejam baixados de pauta os 

Requerimentos de urgência nº 178/2020 e nº 179/2020. O Sr. Presidente 

defere. Requerimento de Urgência nº 180/2020, do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, Líder do PSD, ao Projeto de Lei nº 547/2020, de sua autoria, 

que dispõe sobre a concessão do licenciamento ambiental para 

desmatamento visando à implantação de empreendimentos 

rodoferroviários, industriais, portuários e/ou agrícolas, ou de qualquer 

natureza que o necessite, na forma que especifica. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o  Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos, solicita a 

retirada de urgência do requerimento nº180/2020, de autoria. O Sr. 

Presidente defere. Indicação nº 2154/2020, do Del. Danilo Bahiense, a 

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, para reativação imediata do posto 

de identificação de Aracruz. 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 

2155/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

implementação de medidas concretas a serem efetivadas na localidade 

em questão consubstanciada na instalação de academia popular situada 

na praça da comunidade de Vila Maria, a fim de que a qualidade de 

vida da população seja elevada num ambiente propício à socialização. 

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 2156/2020, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para que seja dada celeridade na 

análise da proposta de ajuda de custo para compra de computadores 

para os profissionais da educação da rede pública estadual. 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 2157/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para que determine a fiscalização de 

forma mais intensa, por parte da Polícia Militar do Estado e dos órgãos 

de trânsito, em relação às motocicletas que estão circulando com 

excesso de barulho e em alta velocidade, em todos os Municípios 

Capixabas. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta 

em votação a indicação é aprovada. Faz justificação de voto o Sr. 

Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ordem  do  dia: É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 403/2019, 

do Deputado Del. Danilo Bahiense, que determina a gratuidade de 

inscrição em concursos públicos para cargos estaduais a candidatos 

portadores de deficiência. Publicado no ales digital do dia 28/05/2019. 

É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e 

Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões, 

passa a matéria para relatar  para o Sr. Deputado Alexandre Quintino 

que se prevalece do prazo regimental. Discussão única, em regime de 

urgência, do 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, para inclusão no Orçamento 

vigente da ação: Construção, Reforma, Melhoria, Adequação e 

Ampliação de Equipamentos Públicos de Edificações, destinada a 

atender a contratação de serviços de modernização nos elevadores do 

Fórum Cível e do Fórum Criminal de Vitória. Publicado no ales digital 

do dia 23/10/2020. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças. 

O Sr. Deputado Eng. José Esmeraldo faz a convocação da Comissão, 

avoca a matéria para relatar e opina pela sua Aprovação. Não havendo 

oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo 

aprovado pelos membros da Comissão de Finanças. 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. Posto 

em votação a matéria é aprovada. A Secretaria para Extração dos 

Autógrafos. 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 
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Procuradoria no parecer técnico.  Na Comissão de Cidadania o relator, 

Deputado Adilson Espíndula, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 1º/12/2020. (Prazo 

até o dia 08/12/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

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

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

Sr. Dep. Adilson Espíndula 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 especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 262/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

isenta de recolhimento do ICMS, inclusive sobre importação, os 

medicamentos, produtos e equipamentos médicos e hospitalares que 

estejam relacionados à pandemia do coronavírus, até o mês de setembro 

de 2020, e adota outras providências. Publicado no ales digital do dia 

25/04/2020. Não havendo oradores, a matéria segue para as comissões 

Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 281/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que proíbe a 

cobrança da tarifa de pedágio da ponte Darcy Castello de Mendonça 

(Terceira Ponte) até que seja instalado proteção contra suicídio 

conforme estabelecido pela Lei nº 10.996/2019. Publicado no ales 

digital do dia 06/05/2020. . Não havendo oradores, a matéria segue para 

as comissões. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 291/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

dispõe sobre o atendimento bancário no Estado durante o estado de 

calamidade na saúde pública causado pela pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. Publicado no ales 

digital do dia 14/05/2020. . Não havendo oradores, a matéria segue para 

as comissões  permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 302/2020, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 79/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de João Neiva o imóvel que especifica. Publicado no ales 

digital do dia 20/05/2020. . Não havendo oradores, a matéria segue para 
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as comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 308/2020, do Deputado Vandinho Leite, 

que dispõe sobre adoção de medidas excepcionais de proteção social, a 

serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(Covid-19). Publicado no ales digital do dia 25/05/2020. . Não havendo 

oradores, a matéria segue para as comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 312/2020, do 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a garantia de condições de 

acesso e fruição dos serviços de emergência e de utilidade pública, por 

meio telefônico, em áreas rurais do Estado. Publicado no ales digital do 

dia 28/05/2020.  Não havendo oradores, a matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, 

do Projeto de Lei nº 324/2020, da Deputada Janete de Sá, que dispõe 

sobre a regulamentação da disponibilização de salas adequadas de 

convivência e repouso aos profissionais de enfermagem nas instituições 

de saúde públicas e privadas do Estado. Publicado no ales digital do dia 

04/06/2020. . Não havendo oradores, a matéria segue para as comissões 

permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 335/2020, do Deputado Engº José Esmeraldo, que obriga a 

disponibilização de produtos antissépticos em banheiros de uso coletivo 

para higienização dos assentos sanitários. Publicado no ales digital do 

dia 09/06/2020. . Não havendo oradores, a matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, 

do Projeto de Lei nº 338/2020, do Deputado Vandinho Leite, que 

dispõe sobre a implantação e aumento da testagem em massa no âmbito 

do Estado. Publicado no ales digital do dia 09/06/2020. . Não havendo 

oradores, a matéria segue para as comissões permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 341/2020, do 

Deputado Capitão Assumção, que dispões sobre as empresas 

concessionárias e permissionárias prestadoras de transporte público 

intermunicipais obrigadas a trafegar somente com passageiros sentados, 

no âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 10/06/2020.  Não 

havendo oradores, a matéria segue para as comissões permanentes. 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=93460&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=93460&ano=2020
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=93460&ano=2020
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Passa-se para o Grande Expediente: Faz uso da palavra na Liderança 

Partidária como Líder do DEM o Sr. Deputado Theodorico Ferraço. Em 

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

Enivaldo dos Anjos, Sergio Majeski (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Adilson Espíndula), Vandinho Leite, Bruno Lamas, Capitão 

Assumção, Del. Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, 

Eng. José Esmeraldo. (Deixa de comparecer na sessão a Sra. Deputada 

Janete de Sá). Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que irá 

encerrar a presente sessão, antes, porém, convoca as senhoras e os 

senhores deputados para a próxima, que será especial, segunda-feira, 

dia 07/12/20, às 15:00 horas, para o comparecimento do Exmo. 

Governador do Estado, Senhor José Renato Casagrande, em 

cumprimento ao disposto no art. 91, inciso 17, da constituição estadual 

e no artigo 1.º da lei n.º 7.920/2004, combinado com o art. 257 do 

regimento interno, para apresentar relatório sobre sua gestão. Encerra-

se a presente sessão às onze horas e um minuto. 

  

 

  


