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Primeira Sessão Extraordinária Virtual da 19º Legislatura , realizada em 

vinte e quatro de março de 2021 ás nove horas e vinte e cinco minutos 

presentes as Srªs e os Srs. Deputados: Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Carlos Von, Capitão Assunção, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 

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

Erick Musso, Freitas, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Janete de Sá, 

Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Marcos Madureira, 

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. Banilo Bahiense para proceder a leitura de um versículo da Bíblia. 

É dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e considerada aprovada. 

Ordem do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução nº 07/2021, da Mesa Diretora, que revoga o § 3º do 

artigo 17 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento 

Interno. Publicado no Ales digital do dia 23/03/2021. (comissão de 

justiça e à mesa diretora).  O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Gandini 

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

Constitucionalidade. Discutem a matéria os Sr Deputados Bruno Lamas, 

Iriny Lopes,  Rafael Favatto, Janete de Sá, Emílio Mameri, Raquela 

Lessa, Marcus Madureira e Freitas. É  anunciada sua votação, sendo 

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

Sr. Presidente convoca a Comissão da Mesa Diretora , para oferecer 

parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Erick Musso designa para relatar 
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a matéria o Sr. Deputado Dary Pagung 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 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, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 95/2021, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 30/2021, que cria o Fundo de 

Proteção ao Emprego, destinado a prover recursos para garantir o acesso 

facilitado ao crédito, por meio de financiamentos para empresas afetadas 

pela crise econômica decorrente da pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19). Publicado no Ales digital do dia 22/03/2021. (comissões 

de justiça e de finanças). É feita reunião conjunta das Comissões de 

Justiça, Cidadania e  Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação 

das Comissões e avoca para relatar a matéria que opina pela 

Constitucionalidade das emendas proposta e Aprovação do projeto. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Discutem a matéria as Sras. e 

os Srs. Deputados Marcelo Santos, Sergio Majeski, Freitas, Vandinho 

Leite, Rafael Favatto, Iriny Lopes, Janeté de Sá, Dr. Hércules, Adilson 

Espíndula, Theodorico Ferraço e Marcos Garcia.É anunciada a votação. 

Posto em votação o Projeto é aprovado com emedas.  A  comissão de 

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

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

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

Constitucionalidade das 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 

votação a Redação Final. Posta em votação a Redação Final é aprovada. 
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A Secretaria para Extração dos autógrafos. (Assume a presidência o Sr. 

Deputado Marcelo Santos) É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 96/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 31/2021, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 

27 de dezembro de 2001, visando internalizar os Convênios ICMS nº 

77/19 e 141/11, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária - Confaz. Publicado no Ales digital do dia 22/03/2021. 

Publicado no Ales digital do dia 22/03/2021. Anexado aos Projetos de 

Lei nºs 844/2019 e 167/2020, de autoria do Deputado Sergio Majeski, 

por se tratarem de matérias correlatas. (comissões de justiça e de 

finanças). É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania 

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

avoca para relatar a matéria que opina pela Constitucionalidade com 

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 com emeda.  A  comissão de Justiça  para 

redação final. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação e avoca  para 

relatar a matéria que opina pela Constitucionalidade 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 votação a Redação Final. Posta em votação a 

Redação Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos autógrafos. 

Fazem justificação de Voto os Srs. Deputado Sergio Majeski e Dr. 

Hércules. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 97/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 

32/2021, que cria o Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e 
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Apoio aos Municípios - PROESAM, o Ranque PROESAM de Políticas 

de Sustentabilidade Ambiental; altera a Lei Complementar n° 513, de 11 

de dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 9.866, de 26 de junho de 

2012, e dá outras providencias. Publicado no Ales digital do dia 

22/03/2021. Existe emenda aditiva  anexada ao Projeto, de autoria do 

Deputado Sergio Majeski, para ser analisada pelas comissões. 

(comissões de justiça, de meio ambiente e de finanças). Se prevaleceu do 

prazo nas comissões em conjunto de justiça, meio ambiente e de 

Finanças. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 587/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 

214/2020, que institui o Programa de Geração de Energias Renováveis 

do Espírito Santo - GERAR. Publicado no Ales digital do dia 

08/12/2020. (comissões de justiça, de ciência e tecnologia e de finanças). 

É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, 

Finanças e Cidadania. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das 

Comissões e avoca para relatar a matéria 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. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Erick Musso) Faz justificação de voto o Sr. 

Deputado Sergio Majeski. Após fazem o uso da palavra na fase das 

comunicações os Srs. Deputados: Freitas e Eng. José Esmeraldo. Deixa 

de comparecer o Sr. Deputado Luiz Durão. 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 
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ordinária, dia 29/03/2021, no horário regimental. Encerra-se a presente 

sessão ao meio dia e três minutos.   

  

 


