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Centésima Sétima  Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

quatorze 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, 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 Marcelo Santos 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 feito um minuto de silêncio em homenagem as 

Sras. e Srs. Damiana Cerqueira de Oliveira, Dr. Carlos Roberto Coller, 

Coronel Rubens Miranda Barcelos, Darly Luiz Estevão, Dr. Horácio 

Lacerda, Dr. Marcelo Mantelmarch, Dra. Edimildes Almeida, Alta 

Fernandes de Trindade, Marcos, Angelo Pinto, Dr. Sebastião Pimentel, 

Matheus Rodrigues de Almeida e Nilo Santana.  É dispensada a leitura 

da Ata da sessão anterior e considerada aprovada. O Sr. Presidente faz a 

leitura do seguinte Expediente: Mensagem nº 112/2020, do Governador 

do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

102/2020, do Deputado Torino Marques. Ciente. Ao Deputado Torino 

Marques por cópia eletrônica. Mensagem nº 113/2020, do Governador 

do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

104/2020, do Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao Deputado Sergio 

Majeski por cópia eletrônica. Mensagem nº 114/2020, do Governador 

do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

105/2020, do Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao Deputado Sergio 

Majeski por cópia eletrônica. Mensagem nº 115/2020, do Governador 

do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

106/2020, do Deputado Euclério Sampaio. Ciente. Ao Deputado 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

2 

Euclério Sampaio por cópia eletrônica. Mensagem nº 116/2020, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 107/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos. Ciente. Ao 

Deputado Renzo Vasconcelos por cópia eletrônica. Mensagem nº 

117/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 108/2020, do Deputado Bruno Lamas. 

Ciente. Ao Deputado Bruno Lamas por cópia eletrônica. Projeto de Lei 

Complementar n.º 42/2020, da Mesa Diretora, que altera a Lei 

Complementar Estadual nº 946, de 27 de março de 2020, para dispor 

sobre a adoção de meios para aquisição de vacinas para o programa 

estadual de combate à COVID-19. Inclua-se na ordem do dia, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 589/2020, do Deputado Del. 

Danilo Bahiense, que obriga as concessionárias de serviços públicos 

que operam nas rodovias estaduais do Estado a fornecerem dispositivos 

eletrônicos - “tags” - aos veículos das polícias civil, militar, corpo de 

bombeiros militar e ambulâncias. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana, 

Ciência e Tecnologia, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 

590/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a parceria 

público-privada (PPP) para a criação de pontos de apoio para 

trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual 

privado de passageiros no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de 

Mobilidade Urbana e de Finanças. Projeto de Lei nº 591/2020, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que acrescenta item ao Anexo 

Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

utilidade pública a Associação Casa de Atendimento e Orientação à 

Crianças e Adolescentes - CAOCA, localizada no Município de 

Vitória/ES. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei nº 592/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, que obriga os petshops, as clínicas veterinárias e os 

estabelecimentos congêneres a fixar cartaz que facilite e incentive a 

adoção de animais domésticos, no âmbito Estado. Após o cumprimento 

do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio 
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Ambiente, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 593/2020, do 

Deputado Doutor Hércules, que torna obrigatória a realização de exame 

genético destinado a identificar a doença designada Atrofia Muscular 

Espinhal (AME) na triagem neonatal na Rede Pública de Saúde do 

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

Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 

594/2020, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo 

Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o mês de 

agosto como Mês de Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal 

(AME). À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Parecer n.
o 

14/2020, da Comissão de Finanças pela aprovação, 

com emendas, ao Projeto de Lei nº 522/2020, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 174/2020, que estima a receita e fixa a despesa do 

Estado para o exercício financeiro de 2021. Inclua-se na ordem do dia 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno. Requerimento de 

Informação nº 125/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Secretário de Estado e da Agricultura, Abastecimento e Pesca (SEAG), 

sobre a quantidade de torres de telefonia móvel no Estado, que ainda 

necessitam passar pelo regime de licitação/concessão, dentre outras 

matérias correlatas. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

126/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Secretário da Fazenda 

(SEFAZ), sobre a atual situação da empresa de telefonia VIVO no 

Estado, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 127/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur,  ao 

Secretário da Fazenda (SEFAZ), solicitando informações sobre o ICMS 

dos distritos de Itaoca, Conduru e São Vicente, pertencentes ao 

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, dentre outras matérias 

correlatas. Oficie-se.2ª parte: expediente sujeito a deliberação: 

Requerimento nº 018/2019, do Deputado Carlos Von, de prorrogação 

do prazo da Comissão Especial Rodosol S/A, criada pela Resolução n.º 

6.781/2020, para 180 (cento e oitenta) dias. 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 019/2019, do Deputado Carlos Von, de transposição 

do prazo da Comissão Especial Rodosol S/A, criada pela Resolução n.º 
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6.781/2020, 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. Indicação nº 2199/2020, do Deputado Doutor Hudson Leal, 

ao Governador do Estado, juntamente com a Secretaria de Esporte e 

Lazer - SESPORT, para implantação da Academia Popular na 

Comunidade do Chaves, Município de Santa Leopoldina em 

atendimento aos anseios dos moradores da região. 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 2200/2020, do Deputado Doutor Hudson Leal, 

ao Governador do Estado, juntamente com a Secretaria de Esporte e 

Lazer - SESPORT, para a construção de uma Quadra Poliesportiva 

Coberta em Caramuru, Município de Santa Leopoldina, em 

atendimento aos anseios dos moradores da região. 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 2201/2020, do Deputado Doutor Hudson Leal, 

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

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, para 

construção de uma Ponte ligando Santa Leopoldina à Santa Maria na 

Comunidade de Caramuru, próximo a Escola Municipal Fazenda 

Djalma Gaede no Município de Santa Leopoldina, em atendimento aos 

anseios dos moradores da região. 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 

2203/2020, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para 

manutenção pela CESAN - Companhia Espírito-Santense de 

Saneamento na rede de abastecimento de água 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 2204/2020, do 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para a adoção de 

medidas concretas e administrativas hábeis a aprimorar a efetividade da 

fiscalização da preservação do Rio Jabuti supracitado pelos órgãos e 
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entidades de meio ambiente responsáveis, a fim de que despejos de 

substância nociva a esses animais aquáticos sejam evitados e a fauna da 

comunidade de Arraial de Jabuti seja preservada. 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 2205/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para reforço e recuperação de galeria situada na 

rodovia estadual ES-181 (Rodovia Governador Eurico de Rezende) na 

altura do km-10 sobre o córrego bom destino (localidade: fazenda 

conceição), no Município de Muniz Freire/ES, no trecho que liga o 

distrito de Piaçu ao distrito da Sede. 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 2206/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para Inclusão do Programa Caminhos do 

Campo a estrada que liga Piúma à São João de Ibitiba e Tinga, com 

14km de extensão. 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 2207/2020, do 

Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, juntamente 

com o Departamento de Estrada e Rodagem (DER-ES), reconheça o 

trecho da Rodovia BR-297 que liga Bom Jesus do Norte, passando por 

Apiacá, até a BR-101 com o nome de “Milton Areas”, bem como sua 

sinalização. 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 2208/2020, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para o envio 

de recursos extraordinários (caso venha a ser decretado estado de 

calamidade pública), e, principalmente, servidores e equipamentos 

(caminhões e tratores) para auxiliar na limpeza das ruas e recuperação 

das estradas e pontes do Município de Muniz Freire/ES, tendo em vista 

que os equipamentos da Prefeitura Municipal foram em sua maioria 

danificados nas enchentes de janeiro do corrente ano. 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 
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aprovada.Indicação nº 2209/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para a alocação de Base Comunitária da Polícia 

Militar do Estado na Praça Encontro das Águas, Bairro Jacaraípe, 

Município de Serra/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 

2210/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

a construção de Terminal Rodoviário Urbano Interestadual no 

Município de Serra, através de Parceria Público-Privada que envolva o 

Governo do Estado, a Prefeitura Municipal e a iniciativa privada. 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 2211/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para a abertura de concurso público, 

com a publicação de edital, para provimento do cargo público de 

Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado, com ao 

menos 100 (vagas), ainda no primeiro semestre de 2021. 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 2212/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado juntamente com a Prefeitura da 

Serra, para que sejam realizados serviços de melhoria no sistema de 

iluminação localizado nas ciclovias das Avenidas Civit e Audifax 

Barcelos, na Serra/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 

2213/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

postulando junto ao ICMBIO - Ministério do Meio Ambiente, a 

reabertura do Parque Nacional do Caparaó. 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 2214/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para o término da construção da Escola Técnica 

Estadual de Afonso Cláudio/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e  anuncia a sua 
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votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

2215/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

instalação de base de projeto ambiental e sustentabilidade, na Lagoa do 

Juara, localizada em Jacaraípe, Serra/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 2216/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para construção de um Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS Metropolitano, no Município da Serra/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 2217/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, por intermédio da SEAG, para a 

construção de um galpão multiuso para armazenamento e reuniões 

sociais na comunidade da APRAES, Vila de Itaúnas. 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 2218/2020, do Deputado Torino Marques, ao 

Governador do Estado, por intermédio da SEAG, para o fornecimento 

de um trator com um grade de arado para a comunidade da APRAES, 

localizada na rodovia Carlos Alberto dos Reis, km 10, Vila de Itaúnas, 

Conceição da Barra/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 

2219/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado a quem competir, para que intervenha 

junto à EDP Escelsa requisitando a extensão da rede que abastece a 

comunidade da APRAES, localizada na rodovia Carlos Alberto dos 

Reis, km 10, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, bem como as 

modificações necessárias na rede elétrica da localidade, com instalação 

de postes, cabeamento e instalação de transformadores para regular 

fornecimento de energia elétrica na comunidade. 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 2220/2020, do Deputado Torino Marques, ao 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

8 

Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e pesca (SEAG), promova a 

instalação de uma torre de telefonia móvel - celular e de internet 4g - 

para beneficiar a comunidade da APRAES, Vila de Itaúnas, Conceição 

da Barra/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 2221/2020, do 

Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, por intermédio 

da SEAG, para a realização de levantamento para mapeamento e 

confecção de planta e memorial descritivo das propriedades na 

comunidade da APRAES, Vila de Itaúnas. 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 2222/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador 

do Estado, por meio da Secretaria de Estado, para que intervenha junto 

à Cesan requisitando a expansão para fornecimento de água tratada e 

sistema de esgotamento sanitário na comunidade da APRAES, 

localizada na rodovia Carlos Alberto dos Reis, km 10, Vila de Itaúnas, 

Conceição da Barra/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 

2223/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado, para que intervenha junto à EDP 

Escelsa requisitando a extensão da rede elétrica para abastecimento da 

comunidade de Itapeuna, município de Anchieta, bem como as 

modificações necessárias na rede elétrica da localidade, com instalação 

de postes, cabeamento e instalação de transformadores para regular 

fornecimento de energia elétrica na comunidade. 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 Bruno 

Lamas.(Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick Musso). Ordem do 

dia: É anunciada discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, do veto parcial, Projeto de Lei nº 598/2019, de 

autoria do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
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devolução do valor pago da matrícula nos estabelecimentos de ensino 

superior localizados no Estado. Publicado no ales digital do dia 

23/07/2019. Mensagem de Veto nº 34/2020, publicada no ales digital 

do dia 13/11/2020. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

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

Deputado Vandinho Leite faz a convocação, avoca para relatar e opina 

pela manutenção do Veto. Não havendo oradores o Sr. Presidente 

anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A 

matéria é devolvida a mesa. 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 sim ao veto 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, Emílio Mameri, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Iriny Lopes, Janete de Sá, 

Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Raquel Lessa, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho 

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

Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É 

anunciada discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição 

Estadual, do veto total, Projeto de Lei nº 423/2019, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção, que institui o Dia do Combate à 

Cristofobia. Publicado no ales digital do dia 31/05/2019. Mensagem de 

Veto nº 35/2020, publicada no ales digital do dia 13/11/2020. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer 

parecer oral ao Veto o Sr. Deputado Vandinho Leite faz a convocação, 

e designa a Sra. Deputada Janete de Sá que opina pela manutenção do 

Veto. Discute a matéria o Sr. Deputado Capitão Assumção. Não 

havendo mais  oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, sendo 

aprovado pelos membros da Comissão contra um voto. A matéria é 

devolvida a mesa. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos 
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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. Encaminha votação o 

Sr. Deputado Dary Pagung como Líder do Governo.   Procede-se o 

registro,  para efeito de votação. Votam sim ao veto os Srs. Deputados 

Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino,  Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Dr. Emílio Mameri,  Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos 

Anjos, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcelo Santos, 

Raquel Lessa Votam não ao veto os Srs. Deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Capitão Assunção, Carlos Von, Delegado Danilo 

Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Marcos Garcia, Sergio Majeski, 

Torino Marques e Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. 

Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto. 

Comunique-se ao Sr. Governador. Fazem justificação de voto os Srs. 

Deputados Sergio Majeski e Capitão Assumção, Marcos Garcia. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos). É anunciada 

discussão única, nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 42/2020, da Mesa Diretora, que altera 

a Lei Complementar Estadual nº 946, de 27 de março de 2020, para 

dispor sobre a adoção de meios para aquisição de vacinas para o 

programa estadual de combate à COVID-19. Publicado no ales digital 

do dia 10/12/2020. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, e 

Finanças. O Sr. Deputado Vandinho Leite  faz a convocação das 

Comissões e avoca para relatar e opina pela Constitucionalidade e 

Aprovação do projeto.(Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick 

Musso). Discute a matéria os Srs. Deputados Sergio Majeski, Janete de 

Sá e Erick Musso. Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente anuncia 

a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões. A 

matéria é devolvida a Mesa. (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Marcelo Santos. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Saúde, para 

oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Doutor Hércules faz a 

convocação e designa para relatar a matéria o Sr. Deputado Dr. Emilio 

Mameri, que opina pela Aprovação. Não havendo oradores para discutir 

o parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros da 
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Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca em 

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

anuncia a sua votação (encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung 

como Lider do governo . O Sr. Presidente informa que a votação será 

nominal por ser tratar de Projeto de Lei Complementar. Procede-se o 

registro, para efeito de votação. Feito o registro votam sim Adilson 

Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Carlos Von,Coronel 

Alexandre Quintino,  Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 

Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Hudson Leal, Eng. 

José Esmeraldo, Emílio Mameri, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcos Garcia, 

Renzo Vasconcelos, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho 

Leite.  Vota não o Sr. Deputado Capitão Assunção. E uma abstenção do 

Sr. Presidente. Em face do resultado da votação, o Sr. Presidente 

declara mantido o veto. É anunciada discussão única, nos termos do art. 

227 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 522/2020, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 174/2020, que estima a receita e fixa a 

despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021. Publicado no 

ales digital do dia 29/09/2020. Parecer n.
o 

14/2020, da Comissão de 

Finanças, pela aprovação, com emendas, publicado no ales digital do 

dia 11/12/2020. (Existem destaques para votação de emendas, do 

Deputado Sergio Majeski). O Sr. Presidente  informa que conforme 

previsto no § 2º do artigo 241 do regimento interno, colocaremos em 

votação, em 1º lugar, as emendas destacadas. O Sr. Presidente coloca 

em votação o destaque da  emenda Nº 296 de autoria do Deputado 

Sergio Majeski. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças para 

oferecer parecer oral ao destaque da emenda. O Sr. Deputado Euclério 

Sampaio  faz a convocação e avoca para relatar a matéria que rejeita o 

destaque da emenda Não havendo oradores para discutir o parecer, é 

anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A 

Matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em votação a 

emenda. Posta em votação a emenda  é aprovada.  À comissão de 

finanças para redação final. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Finanças para oferecer parecer oral a Redação Final. O Sr. Deputado 

Euclério Sampaio  faz a convocação e avoca para relatar a Redação 
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Final que opina pela aprovação da emenda. 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 

coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado, 

conforme Parecer da Comissão de Finanças. A Secretaria para extração 

dos autógrafos contra dois votos. Faz justificação de voto o Srs. 

Deputados Sergio Majeski (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Marcelo Santos),  Capitão Assumção e Iriny Lopes.  O Sr. Presidente 

suspende a sessão para uma homenagem às 16:47 minutos e reabre os 

trabalhos às dezessete horas e dez minutos. 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. 

Nas Comissões, em conjunto, de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de 

Finanças o relator, Deputado Cel. Alexandre Quintino, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do 

dia 02/12/2020. (Prazo até o dia 09/12/2020).É feita reunião conjunta 

das Comissões de Justiça, Saúde, Cidadania  e Finanças. O Sr. 

Deputado Vandinho Leite faz a convocação das Comissões e designa o 

Sr. Deputado Coronel Alexandre Quintino para relatar a matéria que 

opina pela Constitucionalidade e Aprovação do projeto apresentando 

emenda. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do 

parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões. 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 o Projeto é aprovado. Á Comissão de Justiça para Redação 

Final.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei nº 515/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 161/2020, 

que institui o Programa Nota Premiada Capixaba, com o objetivo de 

incentivar os cidadãos a solicitarem o documento fiscal, de emissão 

obrigatória, por ocasião da realização de suas compras no mercado 

capixaba, para fins de habilitação em sorteios com atribuição de 

prêmios em dinheiro. Publicado no ales digital do dia 25/09/2020. 
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Parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e 

legalidade, com o acolhimento da emenda aditiva apresentado pelo 

Deputado Enivaldo dos Anjos. Na Comissão de Finanças o relator, 

Deputado Enivaldo dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

09/12/2020. (Prazo até o dia 16/12/2020). Existem emendas de autoria 

do Deputado Enivaldo dos Anjos, da Deputada Janete de Sá e do 

Deputado Marcos Garcia, anexado ao Projeto, para serem analisadas 

pela Comissão.O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças, para 

oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos 

faz a convocação e avoca para relatar a matéria  que opina pela 

Aprovação na forma do Parecer da Comissão de justiça, rejeitando as 

demais emendas. 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 coloca em discussão. 

Discute a matéria o Sr. Deputado Doutor Hércules, Janete de Sá.  Não 

havendo mais  oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o Projeto é aprovado. A Comissão de Justiça para 

Redação Final.É anunciada discussão única, nos termos do art. 227 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei Complementar nº 41/2020, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 197/2020, que altera a Lei 

Complementar nº 711, de 02 de setembro de 2013, que institui o regime 

de previdência complementar no âmbito do Estado, fixa o limite 

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o 

artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, e autoriza 

a criação de entidade fechada de previdência complementar, na forma 

de fundação, e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 

23/10/2020. Nas Comissões, em conjunto, de Justiça, de Cidadania e de 

Finanças o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

09/12/2020. (Prazo até o dia 16/12/2020). É feita reunião conjunta das 

Comissões de Justiça, Cidadania  e Finanças. O Sr. Deputado Vandinho 

Leite  faz a convocação das Comissões e avoca para relatar e opina pela 

Constitucionalidade e Aprovação do projeto. Não havendo oradores, o 

Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 
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membros das Comissões. 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 ser tratar de Projeto de Lei 

Complementar. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Dary Pagung solicita recomposição de quórum para efeito para 

manutenção da sessão. É feito o registro. Tendo registrado um Sr. 

Deputado. O Sr. Presidente informa não haver quórum para 

manutenção da sessão e  diz que irá encerrar a sessão. Antes, porém 

convida as Sras. e os Srs. Deputados para a próxima que será ordinária 

no dia 15 de dezembro, no horário regimental ( Deixa de comparecer a 

sessão o Sr. Deputado Gandini). Encerra-se às dezessete horas e trinta e 

cinco minutos. 

   


