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Vigésima quarta Sessão Ordinária Virtual da Terceira Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em seis de abril de 

2021. A hora regimental registram presença no painel eletrônico 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 

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. Banilo 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.: Cariê 

Lindenberg, Francisco Avelar, Ronaldo dos Santos, Lucia Regina, 
Professora Carla Rosa Ferreira, Coronel Carlos da Silva e João Alberto. 

O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 

Expediente para simples despacho: Projeto de Lei nº 116/2021, do 
Deputado Luiz Durão, que estabelece a obrigatoriedade de constar 

informações em oferta eletrônica de bem móvel e imóvel, serviço ou 

produto, inclusive quando realizada por meio de redes sociais, na forma 
que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 117/2021, do Deputado 
Adilson Espíndula, que prioriza vacinação contra a COVID-19 para os 

trabalhadores que atuam no SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
Comissões de Justiça, de Saúde, de Assistência Social e de Finanças. 

Parecer n.o 12/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 1ª 
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Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no 
DPL em 03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 120/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o “Dia do Hospital” no Estado. Inclua-se na ordem do dia 

para cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 13/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 126/2020, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e de 

Agricultores de Cristal do Norte, Município de Pedro Canário/ES. 
Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 

n.o 14/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião 

Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 138/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 

denominando Rodovia do Contorno Jacaraípe X Nova Almeida de 

Rodovia Cabo Jucelio Nascimento Porto (Cabo Porto), no Município da 
Serra/ES. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 

Parecer n.o 15/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 1ª 

Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no 
DPL em 03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 145/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto e outros, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o “Dia do Jacaré”,  no Estado. (Em anexo, por se tratar de 
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matéria correlata, Projeto de Lei nº 170/2020, da Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente e aos Animais). Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 16/2021, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 
conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 368/2020, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 

2019, instituindo o Dia Estadual de Conscientização de Raquitismo 
Hipofosfatêmico. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer n.o 17/2021, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 03/03/2021, que concluiu pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 322/2020, do 

Deputado Gandini, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana de Conscientização e 
Orientação sobre a Síndrome de Irlen. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 18/2021, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 
conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 350/2020, do Deputado Eng.º José Esmeraldo, que 

acrescenta item ao anexo I da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares 
de Juerana A - AAGRIFJA, Município de Sooretama/ES. Inclua-se na 

ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 2ª parte: Expediente 

sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 046/2021, do 
Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, ao Projeto de Lei 

Complementar nº 07/2021, de autoria do Governador do Estado, que 
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altera a Lei Complementar nº 844, de 15 de dezembro de 2016, e a Lei 
nº 3.400, 14 de janeiro de 1981, que dispõe sobre o ingresso na carreira 

de Delegado de Polícia Civil. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 
Requerimento de Urgência nº 050/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

Líder do PATRIOTAS, ao Projeto de Lei nº 108/2021, de sua autoria, 

que dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante as 
situações de emergência pública, como quarentena e/ou lockdown, 

relativas a suspensão da cobrança para os profissionais de saúde pública 

de tarifas de transporte público coletivo de passageiros, em todas as suas 
modalidades, operados por empresas públicas ou privadas. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 051/2021, do 
Deputado Delegado Danilo Bahiense e outros, ao Projeto de Lei nº 

115/2021, de sua autoria, que considera grupo prioritário para o 
Programa Emergencial de Vacinação para o combate e erradicação do 

vírus SARS-COV2 – COVID-19, os Policiais Civis, Militares, 

Bombeiros Militares, Inspetores Penitenciários, Agentes 
Socioeducativos, Guardas Municipais, Policiais Federais e Rodoviários 

Federais com atuação no Estado. Em votação. As Deputadas e os 

Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se 
manifestem verbalmente. (Aprovado) ou (Rejeitado). Retirada de pauta 

a pedido do autor. Indicação nº 794/2021, do Deputado Luiz Durão, ao 

Governador do Estado, para instituir o Passaporte Equestre no Estado. 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 795/2021, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, ao Governador do Estado, para reforma e ampliação do 

Ginásio de Esportes “Anastácio Cassaro” localizado no Município de 

São Gabriel da Palha/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 
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796/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para instalação de uma academia popular no Bairro Borsoi, no Município 

de Rio Novo do Sul/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 797/2021, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para instalação de 

academias populares nas comunidades da zona rural do Município de Rio 
Novo do Sul/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 798/2021, do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para inclusão de ao menos 

10% (dez por cento) dos equipamentos de lazer adaptados para utilização 

de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em novos 
projetos de praças, parques e outros locais públicos. 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 799/2021, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para a construção de um Centro Municipal de 
Educação Infantil (CEMEI) na comunidade de Ponto Alto, Domingos 

Martins/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 800/2021, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para recuperação de trecho da 

ES 465, que liga Domingos Martins ao distrito de Melgaço. 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 801/2021, do Deputado Alexandre 
Xambinho, ao Governador do Estado, para aquisição e entrega de 01 

(uma) CAMINHONETE, com o objetivo de atender o 6º Batalhão da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, localizado 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 
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indicação é aprovada. Indicação nº 802/2021, do Deputado Capitão 
Assumção, ao Governador do Estado, para manutenção na rede de esgoto 

localizada na Rua Raquel Teixeira, no bairro Zumbi dos Palmares, 

Município de Vila Velha/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 

803/2021, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para revogar a taxa de "Licenciamento veicular anual" (TABELA III), 

instituída pela Lei nº 7.001/2001, no âmbito do Estado. 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 804/2021, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para instituir a obrigatoriedade de notificação 
compulsória de todos os casos confirmados de esporotricose, constatado 

em hospitais públicos e privados e clínicas veterinárias localizadas no 
Estado. 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 805/2021, do Deputado Bruno 
Lamas, ao Governador do Estado, para o aumento do efetivo e a 

instalação de base fixa da Polícia Militar no Bairro de Fátima, 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 806/2021, do Deputado 

Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para o aumento do efetivo da 
Polícia Militar, no Município de Guaçuí/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 807/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 

do Estado, para construção de duas rotatórias e dois redutores de 

velocidade, na rodovia ES 164 (Rodovia Laurindo Barbosa), próximo às 
entradas para o Distrito de São José, no Município de Mantenópolis/ES. 

O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 
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encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
indicação é aprovada. Indicação nº 808/2021, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, ao Governador do Estado, para liberação de uma viatura 

para a Policia Civil do Município de Mantenópolis/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 809/2021, do Deputado Sergio Majeski, ao 
Governador do Estado, para Inclusão dos trabalhadores de serviços de 

limpeza urbana e coleta de lixo, de supermercados, padarias e lojas de 

produtos alimentícios, de motoristas do transporte coletivo urbano e do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS no grupo prioritário para 

vacinação. 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 a Sra. e os 

Srs. Deputados: Marcos Mansur, Sergio Majeski, Iriny Lopes, Freitas e 
Dary Pagung. Passa-se para à  fase  da  ordem  do  dia:  É anunciada a 

votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 796/2019, do Deputado 

Vandinho Leite, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 
de Janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual dos Motoristas de 

Aplicativos a ser celebrado, anualmente, dia 19 de Setembro. Publicado 

no Ales digital do dia 19/09/2019. Parecer n.o 01/2021, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 03/03/2021. O Sr. 

Presidente coloca em votação. Posta em votação o projeto é aprovado. A 

secretária para extração dos autógrafos. Faz justificativa de voto o Sr. 
Deputado Vandinho Leite. É anunciada discussão única, em regime de 

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

Quintino, 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 
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26/03/2021. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Mobilidade 
Urbana, de Ciência e Tecnologia, de Segurança e de Finanças o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na sessão extraordinária virtual do dia 30/03/2021. (Prazo até o 
dia 06/04/2021).  É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, 

Mobilidade Urbana, Ciência e Tecnologia, Segurança 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 112/2021, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

institui o programa de apoio fiscal aos estabelecimentos que especifica, 
no âmbito do Espírito Santo. Publicado no Ales digital do dia 

31/03/2021. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de 
prazo regimental nas comissões em conjunto  de justiça e de Finanças. É 

anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 434/2017, do Deputado 

Dr. Rafael favatto, que dispõe sobre a instalação de placas com 
conteúdos motivacionais e de autoajuda em favor da vida na ponte 

Deputado Darcy Castelo de Mendonça (terceira ponte). Publicado no 

DPL do dia 24/11/2017. Pareceres n.os 133/2018, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade/legalidade; 81/2018, da Comissão de 

Cidadania; 08/2018, da Comissão de Saúde; 01/2019, da Comissão de 
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Segurança e 13/2020, da Comissão de Finanças, todas pela aprovação, 
publicados no ALES digital dos dias 28/05/2018, 08/08/2018, 

07/11/2018 e 11/03/2021. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 236/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini). O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria. É anunciada 

sua votação. Posto em votação é aprovado. A secretária para extração 

dos autógrafos. É anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 
541/2019, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que determina 

que hospitais e maternidades, localizados no Estado, ofereçam aos pais 

e/ou responsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho e prevenção de morte súbita. Publicado no Ales digital do dia 

03/07/2019. Pareceres n.os 102/2020, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade; 03/2020, da Comissão de Saúde e 

07/2021, da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, publicados 
no ALES digital dos dias 04/08/2019, 24/08/2020 e no DPL do dia 

15/03/2021.  O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria. É 

anunciada sua votação. Posta em votação é aprovado. Contra um voto . 
A secretária para extração dos autógrafos. É anunciada discussão única 

do Projeto de Lei nº 691/2019, do Deputado Luciano Machado, que 

dispõe sobre a inclusão dos nomes dos Deputados, autores dos Projetos 
de Lei, na edição e publicação das Leis, no Estado. Publicado no Ales 

digital do dia 22/08/2019. Pareceres n.os 253/2020, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com emenda e 06/2021 da 
Comissão de Finanças, pela provação, acolhendo a emenda da Comissão 

de Justiça, publicados no DPL dos dias 22/09/2020 e 15/03/2021. O Sr. 

Presidente coloca em discussão. Posto em votação o Projeto é aprovado 
com emenda.  Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral a Redação Final. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e designa o Sr. Deputado Vandinho Leite para relatar a 
matéria que opina pela Constitucionalidade da emenda. Não havendo 

oradores para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo 
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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 do Projeto de Lei nº 879/2019, do Deputado 
Gandini, que torna obrigatória a afixação, no acesso principal de 

edifícios públicos no âmbito do Estado, de documentos e alvarás 

relativos às suas condições de segurança e funcionamento. Publicado no 
Ales digital do dia 17/10/2019. Pareceres n.os 282/2020, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com emenda e 05/2021, da 

Comissão de Finanças, pela aprovação acolhendo a emenda da Comissão 
de Justiça, publicados no DPL dos dias 09/10/2020 e 15/03/2021.  O Sr. 

Presidente coloca em discussão. Posto em votação o Projeto é aprovado 

com emenda.  Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 
oferecer parecer oral a Redação Final. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação e designa o Sr. Deputado Vandinho Leite 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 se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 380/2019, do Deputado 

Fabrício Gandini, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual das Cidades 
Educadoras. Publicado no Ales digital do dia 22/05/2019. Parecer n.o 

271/2020, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 09/10/2020. Não 
havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É anunciada 

discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 393/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de Conscientização e 
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Apoio aos Portadores de Mielomeningocele e dá outras providências. 
Publicado no Ales digital do dia 27/05/2019. Parecer n.o 272/2020, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, publicado no DPL em 09/10/2020. Não havendo recurso. A 
secretária para extração dos autógrafos. E anunciada discussão se houver 

recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 394/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 

denominando Hilson Escopelli Gomes a ponte situada no KM 13 da 

Rodovia ES 165, no Município de Laranja da Terra/ES. Publicado no 
Ales digital do dia 27/05/2019. Parecer n.o 02/2021, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

publicado no DPL em 03/03/2021. Não havendo recurso. A secretária 
para extração dos autógrafos. É anunciada discussão se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei nº 545/2019, do Deputado Marcos Garcia, que altera a redação do 

item 444 do Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

que declara de utilidade pública o Lar do Idoso Abrigo de Luz, situado 
em Linhares/ES. Publicado no Ales digital do dia 04/07/2019. Parecer 

n.o 03/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
Não havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 722/2019, do Deputado 
Marcos Garcia, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, instituindo o “Dia Estadual de Observação de Aves”, 

no âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 03/09/2019. 
Parecer n.o 276/2020, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 09/10/2020. 

Não havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É 
anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 816/2019, do Deputado 
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Carlos Von, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo a Semana Estadual do Motorock, a ser 

comemorada, anualmente, na segunda quinzena do mês de setembro. 

Publicado no Ales digital do dia 24/09/2019. Parecer n.o 273/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, publicado no DPL em 09/10/2020. Não havendo recurso. A 

secretária para extração dos autógrafos. É anunciada discussão se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 875/2019, do Deputado Gandini, que acrescenta item 

ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 
Estadual do Adventista. Publicado no Ales digital do dia 16/10/2019. 

Parecer n.o 07/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
Não havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 900/2019, do Deputado 

Torino Marques, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, instituindo no Calendário Oficial do Espírito Santo o 
Abril Azul - Mês de Conscientização e Valorização do Portador do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Publicado no Ales digital do dia 

23/10/2019. Parecer n.o 05/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda 

modificativa, publicado no DPL em 03/03/2021. Não havendo recurso. 

O Sr. Presidente convoca a Comissão de 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 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. Faz Justificação voto o Sr. Deputado Torino Marques. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
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5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 1004/2019, do Deputado 
Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o dia 28 de Julho como Dia 

Estadual de Luta contra as Hepatites Virais e o Julho Amarelo dedicado 
às ações de prevenção as Hepatites Virais. Publicado no Ales digital do 

dia 05/12/2019. Parecer n.o 277/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 
DPL em 09/10/2020. Não havendo recurso. A secretária para extração 

dos autógrafos. É anunciada discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
1009/2019, do Deputado Eng.º José Esmeraldo, que acrescenta item ao 

Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 

Estadual do Engenheiro. Publicado no Ales digital do dia 06/12/2019. 
Parecer n.o 06/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
Não havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 1039/2019, do Deputado 
Luciano Machado, que institui o Dia do Despachante Aduaneiro, no 

âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 19/12/2019. Parecer 

n.o 08/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 

Não havendo recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 74/2020, do Ex-Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 

10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo a “Semana Estadual de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência” a ser comemorada, 

anualmente, no dia 1º de fevereiro. Publicado no Ales digital do dia 

29/01/2020. Parecer n.o 09/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

DPL em 03/03/2021. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 
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Projeto de Lei nº 48/2021, do Deputado Doutor Hércules). Não havendo 
recurso. A secretária para extração dos autógrafos. É anunciada 

discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 78/2020, do Deputado Emílio 
Mameri, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, instituindo a Semana Estadual de Conscientização do 

Uso Zero de Produtos Descartáveis. Publicado no Ales digital do dia 
30/01/2020. Parecer n.o 10/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

DPL em 03/03/2021. Não havendo recurso. A secretária para extração 
dos autógrafos. É anunciada discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

86/2020, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, Denominando Rodovia 

Jeronymo Pancieri Netto, o trecho localizado na Rodovia ES-436 entre 
os Municípios de Marilândia, Colatina e Governador Lindenberg/ES. 

Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. Parecer n.o 11/2021, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. (Em anexo, por se tratar 

de matéria correlata, Projeto de Lei nº 453/2020, do Ex-Deputado 

Euclério Sampaio). Não havendo recurso. A secretária para extração dos 
autógrafos. É anunciada discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 134/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que dispõe sobre 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar (Lei Milena Gottardi). Publicado no Ales digital do 

dia 07/03/2019. Não havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. 

É anunciada discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 
227/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais, que anunciarem a 

oferta de produtos e serviços em promoção, de informar ao consumidor, 
em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor imediatamente 

anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização do 
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produto ou serviço. Publicado no Ales digital do dia 01/04/2019. Não 
havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão.É anunciada discussão 

especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 635/2019, do Deputado 

Marcos Garcia, que dispõe sobre a isenção de Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria e Serviços - ICMS nas operações com produtos típicos de 

artesanato e dá outras providências. Publicado no Ales digital do dia 

07/08/2019 Não havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É 
anunciada discussão especial em 2ª sessão, da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 06/2020, do Ex-Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, 

que acrescenta dispositivos na Constituição do Estado estabelecendo que 
em caso de relevância e urgência o Governador do Estado poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 

à Assembleia Legislativa, na forma que especifica. Publicada no Ales 
digital do dia 21/07/2020. Não havendo oradores á matéria segue para a 

3° sessão. É anunciada discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei 
nº 189/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que limita os 

Gastos com os Cartões de Pagamentos do Governo do Estado - Cartões 

Corporativos - em 30% do Valor Médio dos Últimos 2 Anos, nos casos 
de epidemia ou Pandemia. Publicado no Ales digital do dia 23/03/2020. 

Não havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É anunciada 

discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 258/2020, da 
Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a penalização à veiculação de 

publicidade ou propaganda misógina, sexista ou estimuladora de 

agressão e violência sexual contra a mulher no âmbito do Estado. 
Publicado no Ales digital do dia 22/04/2020. Não havendo oradores á 

matéria segue para a 3° sessão. É anunciada discussão especial em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 269/2020, do Deputado Vandinho Leite, que 
declara a essencialidade para a saúde pública dos serviços de educação 

física, esportes e afins como forma de prevenir doenças físicas e mentais 

no âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 29/04/2020. Não 
havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É anunciada 

discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 297/2020, da 
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Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a impossibilidade de cobrança 
de multas, juros e encargos do valor das mensalidades da rede privada de 

ensino durante o Estado de Calamidade Pública no Estado, em razão do 

novo Coronavírus - Covid-19. Publicado no Ales digital do dia 
18/05/2020. Não havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É 

anunciada discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 

320/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre 
a criação do Programa de Reinserção Social de Presos e Egressos do 

Sistema Carcerário do Estado. Publicado no Ales digital do dia 

03/06/2020. Não havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É 
anunciada discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 

499/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que acrescenta 

item ao Anexo I da Lei nº 10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo 
ao Município de Itapemirim o título de “Capital Estadual do Atum”. 

Publicado no Ales digital do dia 21/09/2020. Não havendo oradores á 
matéria segue para a 3° sessão. É anunciada discussão especial em 2ª 

sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 43/2020, do Ex-Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a suspensão das penalidades 
referente a abertura fora do prazo de inventários durante a Pandemia no 

Espírito Santo. Publicado no Ales digital do dia 14/05/2020. Não 

havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É anunciada 
discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 

45/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, e outros, que 

susta em sua integralidade a Portaria nº 020-S, de 13 de maio de 2020, 
publicada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 

(SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso IX da Constituição Estadual. 

Publicado no Ales digital do dia 18/05/2020. Não havendo oradores á 
matéria segue para a 3° sessão. É anunciada discussão especial em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 68/2021, do Deputado Capitão Assumção, 

que estabelece academias e congêneres como atividade essencial em 
períodos ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública, no 

âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 05/03/2021. Não 
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havendo oradores á matéria segue para a 3° sessão. É anunciada 
discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 71/2021, da 

Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a inclusão de Direito dos 

Animais e Proteção animal, dentre os conteúdos transversais no 
programa curricular das escolas públicas estaduais, e dá outras 

providências. Publicado no Ales digital do dia 05/03/2021. Não havendo 

oradores á matéria segue para a 3° sessão. Passa-se para à fase das 
comunicações: Fazem o uso da palavra as Sras. e os Srs. Deputados: 

Eng.º José Esmeraldo (assume a presidência o Sr. Deputado Rafael 

Favatto) Freitas , Janete de Sá, Luiz Durão, Marcos Garcia , Raquel Lessa 
, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques, (assume a 

presidência o Sr. Deputado Theodorico Ferraço) Bruno Lamas, Carlos 

Von, Capitão Assumção e Doutor Hércules. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente sessão, antes, porém 

convoca as Sras. e Srs. Deputados para a próxima que será ordinária, dia 
07/04/2021, no horário regimental. Encerra-se a sessão as dezessete 

horas e cinquenta e um minuto. 

 


