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Segunda Sessão Extraordinária Virtual da 19º Legislatura , realizada em 

trinta de março de 2021 ás quinze horas e dezesseis 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, Luiz Durão, 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 anuncia 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 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. Nas 

Comissões em conjunto de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na sessão ordinária híbrida virtual do dia 24/03/2021. (Prazo 

até o dia 31/03/2021). Existe emenda aditiva  anexada ao Projeto, de 

autoria do Deputado Sergio Majeski, para ser analisada pelas comissões. 
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É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Meio Ambiente e 

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

opina pela Constitucionalidade e Aprovação do projeto com emenda. 

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

sendo aprovado pelos membros das Comissões. O Projeto é devolvido a 

mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Posto em votação o Projeto 

é aprovado.  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 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. É anunciada discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 101/2021, do Deputado 

Gandini, que estabelece prioridade para vacinação contra a Covid-19 das 

pessoas com síndrome de down no Estado. Publicado no Ales digital do 

dia 23/03/2021. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de 

Lei nº 105/2021, da Deputada Raquel Lessa). Existe emenda 

modificativa  anexada ao Projeto, do próprio autor, para ser analisada 

pelas comissões.  É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, 

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

Comissões e designa o Sr. Deputado Vandinho Leite para relatar a 

matéria que solicita vista. O Sr. Presidente defere.  É anunciada discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 102/2021, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 33/2021, que suspende a aplicação da 

regra prevista no inciso III do art. 4º da Lei nº 11.125, de 06 de abril de 

2020, para renegociação ou refinanciamento de dívidas relativas às 
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operações efetuadas para mitigação dos efeitos econômicos da pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19). Publicado no Ales digital do dia 

24/03/2021. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça e 

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

avoca a matéria 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 anuncia a sua votação. 

Posto em votação o Projeto é aprovado. A Secretária para extração dos 

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

Projeto de Lei nº 78/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 

27/2021, que institui a Política Estadual para a População em Situação 

de Rua do Espírito Santo - POLEPOP/ES - e dá providências correlatas. 

Publicado no Ales digital do dia 10/03/2021. É feita reunião conjunta das 

Comissões de Justiça, Assistência Social, Finanças e Cidadania. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação das Comissões e avoca a matéria 

para relatar que  opina pela Constitucionalidade e Aprovação do projeto. 

Discutem a matéria os Srs. Deputados Dary Pagung,(Pedindo e obtendo 

a palavra pela ordem o Sr. Deputado Luciano Machado solicita a 

inclusão da comissão de Cidadania. O Sr. Presidente defere.)  Bruno 

Lamas e Danilo Bahiense. É anuncia a votação do parecer, sendo 

aprovado pelos membros das Comissões. A matéria é devolvida a Mesa. 

O Sr Presidente anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é 

aprovado. A secretária para extração dos autógrafos. Pedindo e obtendo 

a palavra pela ordem o Sr. Deputado Bruno Lamas solicita justificação 

de voto. O Sr. Presidente defere.  É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 79/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 28/2021, que abre o Crédito Especial no valor de R$ 
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3.640.000,00 (três milhões e seiscentos e quarenta mil reais), em favor 

da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social. Publicado no Ales digital do dia 10/03/2021. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao Projeto. 

O Sr. Deputado Freitas faz a convocação e avoca para relatar a matéria 

que opina pela Aprovação. Discutem a matéria a Sra. e os Srs. 

Deputados: Iriny Lopes, Bruno Lamas e Marcos Garcia. É anunciada sua 

votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr Presidente anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A secretária para extração dos autógrafos. 

É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

nº 107/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 36/2021, que 

altera a ementa e a Lei nº 7.743, de 13 de abril de 2004, para incluir a 

possibilidade de aplicação dos recursos do FESAD na publicação de 

Editais de Fomento e Boas Práticas para iniciativas de acolhimento, 

prevenção, tratamento, reinserção social, estudos, pesquisas e avaliação 

sobre Drogas, e dá outras providências. Publicado no Ales digital do dia 

29/03/2021. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, 

Segurança, Política sobre drogas e Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz 

a convocação das Comissões e avoca a matéria para relatar que  opina 

pela Constitucionalidade e Aprovação do projeto. Discute a matéria a 

Sra. Deputado Iriny Lopes. O Sr. Presidente anuncia a votação do 

parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr Presidente anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A secretária para extração dos autógrafos. 

É anunciada discussão única, em regime de urgência, Projeto de Lei n.º 

109/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 37/2021 que cria o 

Programa Temporário de Transferência de Renda aos cidadãos atingidos 
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social e economicamente pela pandemia do novo coronavirus (COVID-

19). Publicado no Ales digital do dia 30/03/2021. É feita reunião 

conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania, Assistência Social e 

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

avoca a matéria para relatar que  opina pela Constitucionalidade e 

Aprovação do projeto. Discutem a matéria a Sra. os Srs. Deputados: 

Torino Marques, Sergio Majeski,  Iriny Lopes, Dr. Emilio Mameri, 

Freitas e Luiz Durão. O Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, 

sendo aprovado pelos membros das Comissões. A matéria é devolvida a 

Mesa. O Sr. Presidente anuncia a sua votação. Posto em votação o 

Projeto é aprovado. A secretária para extração dos autógrafos. Fazem 

justificação de voto os Srs. Deputados: Luciano Machado e Dary 

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

Deputado Coronel Alexandre Quintino, do Projeto de Lei nº 106/2021, 

que altera o caput do art. 1º, da Lei nº 11.238, de 18 de janeiro de 2021, 

que obriga as concessionárias de serviços públicos que operam nas 

rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo a fornecer dispositivos 

eletrônicos - “Tags” - e/ou outros sistemas que venham a ser 

implementados aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de 

Bombeiros Militar e Ambulâncias. Publicado no Ales digital do dia 

26/03/2021. (Comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana, de Ciência e 

Tecnologia, de Segurança e de Finanças). Se prevaleceu do prazo nas 

comissões em conjunto de Justiça, Mobilidade Urbana, Ciência e 

Tecnologia Segurança e Finanças. Após fazem o uso da palavra na fase 

das comunicações os Srs. Deputados: Theodorico Ferraço, Sergio 

Majeski, Marcelo Santos, Janete de Sá, Gandini, Eng° José Esmeraldo e 

Rafael Favatto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que irá 

encerrar a presente sessão, antes, porém, convoca as Sras. e os Srs. 
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Deputados para a próxima, que será ordinária, dia 31/03/2021, no horário 

regimental. Encerra-se a presente sessão dezoito horas e um minuto. 

 

 


