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Centésima oitava   Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em quinze 

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 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 ao 

Sr. Zeca Pedroni.  É dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e 

considerada aprovada. O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte 

Expediente: Projeto de Lei Complementar n.º 43/2020, do Deputado 

Sergio Majeski, que altera a Lei Complementar nº 809, de 23 de 

setembro de 2015, ampliando a duração dos contratos de designação 

temporária dos professores para 36 meses. Após o cumprimento do 

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

Cidadania, de Educação e de Finanças. Projeto de Lei nº 595/2020, da 

Deputada Janete de Sá, que determina a instalação de sinalização de 

obstáculo em portas de vidro translúcido e transparente, vitrines, 

espelhos e similares, no Estado, onde haja a circulação de pessoas. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de Lei nº 596/2020, do 

Deputado Capitão Assumção, que institui a política de combate ao 

abigeato e aos crimes em áreas rurais. Após o cumprimento do artigo 

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

Ambiente, de Agricultura, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei 

nº 597/2020, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 
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Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

“Dezembro Laranja - mês de conscientização e combate ao câncer 

pele”. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 

do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 598/2020, do Deputado 

Marcelo Santos, que acrescenta itens ao Anexo Único da Lei nº 11.212, 

de 29 de outubro de 2020, que consolida toda a legislação em vigor 

referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de 

relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do 

Estado. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 

do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 66/2020, do 

Deputado Gandini, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli. Às 

Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Emenda modificativa 01/2020, Deputado Sergio 

Majeski, ao Projeto de Lei nº 585/2020, de autoria do Governador do 

Estado, que dispõe sobre critérios e prazos para repasse das parcelas do 

produto da arrecadação de impostos, nos termos dos artigos 158, inc. III 

e IV, e 159 § 3º da Constituição Federal, nas condições que especifica, 

e da outras providências. Junte-se ao Projeto de Lei nº 585/2020. 

Emenda modificativa 02/2020, Deputado Sergio Majeski, ao Projeto de 

Lei nº 585/2020, de autoria do Governador do Estado, para incluir 

dentre os critérios para distribuição do ICMS o conceito de ICMS 

Ambiental/Ecológico/Verde. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

585/2020.Requerimento nº 097/2020, do Deputado Marcelo Santos, 

com base no artigo 305, inciso I, de licença para desempenhar missão 

autorizada, no dia 16 de dezembro de 2020, para entrega da Comenda 

Domingos Martins no Grau Grã-Cruz ao Ministro Humberto Eustáquio 

Soares Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

Defiro. À Secretaria para providenciar ato de licença. 2ª parte: 

expediente sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 

181/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao Projeto de Lei nº 

582/2020, de autoria do Deputado, que reconhece no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, para todos os efeitos legais, a surdez unilateral como 

deficiência auditiva. O Sr. Presidente coloca em votação o 
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requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 182/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, para o Projeto de Lei nº 589/2020, 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”. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. 

Posto em votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 2224/2020, 

do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para que 

viabilize a aquisição de um Caminhão com Carroceria de madeira para 

o Município de São Roque do Canaã/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 2225/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador 

do Estado, para que viabilize a aquisição de uma Pá Carregadeira para o 

Município de Santa Leopoldina/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 2226/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador 

do Estado, para que viabilize a aquisição de uma pick up para o 

Município de Águia Branca/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 

2227/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para que viabilize a aquisição  de uma Retroescavadeira para o 

Município de Águia Branca/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 

2228/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para que viabilize a aquisição  de um Caminhão com Carroceria de 

madeira para o Município de Alto Rio Novo/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 2229/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao 

Governador do Estado, para que viabilize a aquisição  um Caminhão 
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toco com Caçamba Basculante para o Município de Alto Rio Novo/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 2230/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para que viabilize a de uma 

Escavadeira Hidráulica para o Município de João Neiva/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 2231/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para que, por intermédio da 

Secretária de Estado da Educação - SEDU, verifique a exequibilidade 

de ofertar a disciplina “Educação Digital” nas escolas estaduais de 

ensino fundamental. 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 2232/2020, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para que, por 

intermédio da Secretária de Estado da Educação- SEDU, verifique a 

possibilidade de criar um Projeto de Desenvolvimento Pessoal e 

Inteligência Emocional nas escolas públicas da Rede Estadual de 

Ensino. 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 2233/2020, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para que, através da 

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do 

Estado do Espírito Santo (CETURB-ES), crie linhas do Transcol 

partindo do terminal de Carapina (Serra) para os Municípios de 

Cariacica e Vila Velha, com itinerário na nova Avenida Leitão da Silva, 

de modo a atender os cidadãos do 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 2234/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para que, através Secretaria de 

Gestão e Recursos Humanos (SEGER), avalie a possibilidade de alterar 

o artigo 138 da Lei nº 46, de 31 de janeiro de 1994, ampliando de 12 

(doze) para 24 (vinte e quatro) meses o direito da servidora pública 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

5 

lactante à uma hora de descanso durante o expediente, podendo ser 

parcelado em dois períodos de meia hora cada. 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 2235/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Governador do Estado, para transferência da delegacia regional de 

Ibatiba para Iúna/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 2236/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

reforma da delegacia de Iúna/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 

2237/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

a construção de campo de futebol no Bairro São Marcos II, Serra, ES, 

em parceria com a Prefeitura Municipal 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 2238/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para concessão de “ABONO SALARIAL” aos 

profissionais da Saúde, que participaram do enfrentamento da pandemia 

de COVID-19, concedido na base de 50% (cinquenta por cento) do 

valor da remuneração do mês de dezembro de 2020. 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 2239/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para a instalação da 5ª Companhia da Polícia 

Militar no Bairro de Jardim Limoeiro, 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. Fazem  justificação de voto os Srs. Deputados Bruno Lamas, 

Luciano Machado, Del Danilo Bahiense e Doutor Hércules . Ordem do 

dia: É anunciada votação, da redação final, 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 
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candidatos portadores de deficiência. Publicado no ALES Digital do dia 

28/05/2019.  O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e 

Justiça, para oferecer parecer oral a Redação Final.  O Sr. Deputado 

Vandinho Leite  faz a convocação e avoca para relatar a matéria  que 

opina pela Constitucionalidade. 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 

votação a Redação Final. Posta em votação a Redação Final é aprovada. 

Á Secretaria para Extração dos Autógrafos. É anunciada votação, da 

redação final, 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. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e 

Justiça, para oferecer parecer oral a Redação Final.  O Sr. Deputado 

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

pela Constitucionalidade. 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 votação a 

Redação Final. Posta em votação a Redação Final é aprovada. Á 

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

Deputado Doutor Hércules. 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. Pareceres orais das Comissões, em conjunto, de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças, pela constitucionalidade/legalidade e 

aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 
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Complementar. Não havendo oradores encerra a discussão e coloca em 

votação. 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. Encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung 

como Lider do Governo. Feito o registro votam sim 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, Janete 

de Sá, Luciano Machado, Marcos Garcia, Raquel Lessa, Renzo 

Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do 

resultado da votação, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Lei 

Complementar. A Secretaria para Extração dos autógrafos. É anunciada 

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

Projeto de Lei nº 302/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 

79/2020, que "Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município 

de João Neiva/ES”. Publicado no ALES Digital no dia 25.05.2020. É 

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

Deputado Vandinho Leite  faz a convocação das Comissões e avoca 

para relatar que  opina pela Constitucionalidade e Aprovação do 

projeto. 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 secretária para extração dos 

autógrafos. É anunciada discussão única, nos termos do art. 227 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 511/2020, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 159/2020, que extingue o Fundo de 

Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado - FUNDESUL e 

transfere ativos e passivos ao Fundo de Desenvolvimento do Espírito 

Santo - FUNDES. Publicado no ALES Digital no dia 26.10.2020. É 

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

Deputado Vandinho Leite  faz a convocação das Comissões e avoca 

para relatar que  opina pela Constitucionalidade e Aprovação do 
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projeto. Discute a matéria os Srs. Deputados Sergio Majeski, Luciano 

Machado e Dary Pagung.  Não havendo mais 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 

secretária para extração dos autógrafos. Passa-se para o Grande 

Expediente: Faz uso da palavra na Liderança Partidária como Líder do 

PMN a Sra. Deputada Janete de Sá.(Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Torino Marques).  Em seguida fazem uso da palavra na fase 

dos oradores os Srs. Deputados Sergio Majeski, Theodorico Ferraço 

(Assume A Presidência o Sr. Deputado Capitão Assumção), Torino 

Marques (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), 

Bruno Lamas,  Capitão Assumção, Doutor Hércules, 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 16 de dezembro, no horário regimental. Encerra-se às 

dezesseis horas e cinquenta e oito minutos. 
 

 

 

 

 


