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comissão deve selecionar quem ela vai convidar, 
porque se é para debater só a comissão e o 
Sindiupes, não precisaria de audiência pública. 
Se é audiência pública, tem que ter outras 
pessoas para participar disso, para tratar desse 
assunto, alguém especialista da área da saúde, 
enfim, tem que... Audiência pública, por isso 
que estou falando. Há uma diferença muito 
grande entre o que é reunião para tratar de um 
problema e o que é audiência pública. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok. Assunto, então, aprovado. 

Nós vamos convidar o sindicato e nós 
vamos também oficializar a Secretaria de 
Educação e a Secretaria de Saúde para que 
enviem representantes para participarem 
conosco aqui. 
 Dentro também das correspondências 
expedidas, há um e-mail do Fórum de 
Parlamentares das Comissões de Educação das 
Assembleias Legislativas. Um movimento 
nacional, a pauta é adesão das diretrizes 
condicionantes de volta às aulas. O Espírito 
Santo, a informação que temos, é o único 
estado que não aderiu ainda a essa comissão, a 
esse fórum, inclusive que tem data e proposta 
de se reunir em Brasília nos próximos dias. 
 Nós vamos encaminhar aos membros 
desta comissão, membros titulares e suplentes, 
a solicitação, e que na mesma conste se há 
interesse por parte de algum membro de fazer 
parte, de representar a Assembleia nesse fórum 
nacional. E aí, nós deliberamos na próxima 
segunda-feira sobre a decisão. 
 Também tem um ofício do gabinete 
deste deputado que preside, solicitando uma 
reunião com o grupo de pais e mães de crianças 
portadoras de Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade, Transtorno Opositivo 
Desafiador e Dislexia. 
 Também foi uma solicitação que veio da 
sociedade civil, de mães que estão buscando 
apoio, orientação para se organizar e debater 
com o Poder Público nas diversas esferas esse 
assunto sensível. 
 Elas propõem duas representantes do 
grupo de pais e mães, em horário de trabalho 
desta comissão, a ser definido. Se não houver 
problema, a proposta é que seja na outra 

segunda-feira. Nós receberíamos o Sindiupes, 
então, na próxima segunda, e em seguida, na 
outra semana, receberíamos esse grupo de 
mães e pais. 
 Eu coloco em discussão. (Pausa) 
 Eu coloco em votação.  
 Como vota o deputado Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Eu sou favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok. Não há mais correspondências 
recebidas. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno, pela ordem.  
 Nós tínhamos protocolado um ofício, a 
comissão não recebeu, não? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Até ontem, não. 
 As proposições recebidas são essas que 
constam aqui. Provavelmente estará, então, na 
pauta... De repente, o horário que protocolou, 
de repente, não foi possível, mas estará na 
pauta da próxima segunda-feira, deputado. As 
recebidas, até então, foram essas aqui. 
 Fase das Comunicações, não há o que 
mais se comunicar aqui, eu acredito né? Nós 
tivemos oportunidade de explanar. 
 Então, nada mais havendo a tratar, nós 
vamos encerrar esta reunião, agradecendo a 
todos. Agradecendo, especialmente, aos 
servidores, aos membros, aos deputados aqui 
presentes. E a próxima será regimental. 
 Que Deus nos abençoe! 

 
(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
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ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NOVA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
23 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Boa tarde! Boa tarde a todos os 
funcionários da Assembleia, às pessoas que nos 
acompanham. Nós estamos aqui com a 
presença do deputado Marcos Garcia, da 
deputada Janete e do deputado Doutor Rafael 
Favatto, até o momento.  

Nós vamos abrir a reunião da Comissão 
de Constituição e Justiça.  

Havendo quorum, nos termos do art. 75 
do Regimento Interno, declaro abertos os 
trabalhos da primeira reunião ordinária virtual e 
híbrida, da terceira sessão legislativa, da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada de forma 
virtual, nos termos do art. 114-A, inciso III, do 
Regimento Interno. Na realidade, realizada de 
forma híbrida.  
 Quanto à leitura, discussão e aprovação 
da ata da sessão anterior, vou dispensar, de 
ofício, a leitura da ata da reunião anterior bem 
como a leitura do Expediente, nos termos do 
art. 97, § 4.º, do Regimento Interno. São 
inúmeras correspondências, todos os deputados 
receberam as informações, também as 
proposições que nós recebemos nós fizemos... 
são também bastantes proposições, foram feitas 
muitas nesse período, principalmente no final 
de ano, e nós fizemos a distribuição para os 
deputados. Estamos dispensando essa leitura 
neste momento, até pela quantidade, e 
passamos à Ordem do Dia.  
 Queria, antes de iniciar a Ordem do Dia, 
dar algumas informações. Nós temos dois 
deputados que não faziam parte desta comissão 
no período anterior, inclusive um deles acaba de 
chegar, Dr. Emílio Mameri - se quiser sentar aqui 
conosco, Dr. Emílio -, já registrando a presença 
dele; e o deputado Marcos Garcia. Nós estamos 
com a proposta de mudar esse horário para às 
13h30. E aí eu queria deliberar com os 
deputados essa proposta, sabendo que a gente 
teria que terminar mais próximo ainda da 
sessão, iniciando um pouquinho mais tarde, mas 

a gente terminaria por volta de 14h30. Então, 
ficaria um tempo de uma hora para a gente 
fazer as avaliações. São muitos projetos, a 
comissão aqui recebe praticamente todos os 
projetos da Casa passam por aqui. Então, é 
importante que a gente tenha efetividade nas 
comissões. 

Então, eu queria só informar algumas 
coisas. Informo que, nos termos do art. 67, 
inciso VII, do Regimento Interno desta Casa, as 
proposições constantes da Ordem do Dia, que 
antes eram designadas ao deputado Enivaldo 
dos Anjos, foram redistribuídas para a relatoria 
do deputado Emílio Mameri. Ok? Então, foi 
redistribuído. E antes, as designadas para o 
deputado Coronel Alexandre Quintino, foram 
redistribuídas para o deputado Marcos Garcia. 
Então, só para ficar de forma bem transparente, 
a gente não redistribuiu para todos os 
deputados. Boa parte desses projetos já consta 
algum voto, então, se quiser aproveitar até para 
dar celeridade ao voto... quem quiser reanalisar, 
é só pedir que a gente tira de pauta. Então, 
essas são as informações inicialmente.  

Só queria colher com os deputados, se 
concordam com essa alteração de 13h. Foi uma 
sugestão acho que de dois deputados da 
comissão, de 13h para 13h30min, terminando 
às 14h30min. Seria uma hora de reunião.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
13h30min... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Iniciaria. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Iniciaria.  

Eu sou favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Então, Emílio Mameri é 
favorável.  

Marcos Garcia? 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, voto com V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  
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Deputada Janete foi uma das que 
propôs, e deputado... eu não consigo ver. Aqui 
no painel a gente não consegue ver quem está 
presente no... 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Então, a proposta ficou na 
realidade de começar às 13h ou 13h30min? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – 13h30min às duas e trinta. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Até 14h30min.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Isso. Essa é a proposta que foi 
feita no nosso grupo lá. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Por mim, está tranquilo. Ou 
começar às 13h15min, também não teria 
dificuldade, não. Mas está tranquilo: 13h30min 
às 14h30min. Acompanho a proposta. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok, então.  

Então, a gente tendo maioria, não sei... 
Acho que só a deputada Janete e o deputado 
Rafael estão on-line até o momento. Então, nós 
vamos alterar para às 13h30min. Se a gente 
perceber que precisa de mais tempo, aí a gente 
dialoga novamente para chegar a uma 
conclusão. 
 Tem outra situação que eu queria 
deliberar com os deputados, antes de iniciar a 
Ordem do Dia. Nós temos muitos projetos que 
são projetos que têm apreciação na comissão, 
mas são projetos mais simples, que denominam 
logradouro, denominam locais do estado, tem 
projetos que também são simples análises de 
documentos, declaração de utilidade pública. 
São projetos que, no nosso Regimento, são 

chamados de projetos terminativos. Eles vêm 
para a Comissão de Justiça e aqui mesmo a 
tramitação termina. São projetos mais simples. 
 Queria propor, se eu pudesse fazer a 
leitura de todos esses projetos, os deputados 
que quiserem discutir qualquer um deles, mas a 
gente fazer em bloco essa votação desses 
projetos até para dar celeridade. São projetos 
que botam no calendário do estado, e aí, o em 
bloco que eu quero propor, são só os que estão 
pela constitucionalidade. E aí a gente não tem 
crise. O que não está pela constitucionalidade, a 
gente separa e  faz uma discussão em separado. 
Se os deputados concordarem, a gente iniciaria 
no dia de hoje esse procedimento para os 
projetos terminativos. Claro, com a leitura de 
um por um deles e observação de cada 
deputado. 

Se algum deputado quiser se manifestar? 
(Pausa) 

Todos concordam? (Pausa)  
Vou entender o silêncio como sim.  
Deputado Emílio? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente, concordo. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Presidente, eu concordo, e todas as medidas 
possíveis que a comissão possa ter como 
ferramenta para agilizar os processos, eu acho 
que é muito bom porque a gente... os processos 
não param, né? E a gente consegue ter mais 
agilidade no nosso trabalho. Então, eu concordo 
plenamente com a proposta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Mais algum deputado gostaria de 

manifestar? (Pausa) 
Deputado Marcos? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto a 

favor, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Dr. Rafael Favatto vê algum 

impedimento? (Pausa) 
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Só para... Estou utilizando, neste caso, o 
art. 276 do Regimento Interno, que são os 
projetos que estão no art. 276 do Regimento 
Interno, que versam sobre denominação de 
bens públicos, logradouros, vias estaduais, 
declaração de utilidade pública e inclusão de 
datas comemorativas no calendário oficial. 
Então seria esta a proposta.  

Vamos iniciar, então, a Ordem do Dia de 
hoje já com esta proposição. Nós temos uma 
redação final, que é a redação final de um 
projeto de lei que institui o Dia Estadual dos 
Motoristas de Aplicativos, a ser celebrado 
anualmente no dia 19 de setembro. Ele está 
pela aprovação da redação final. Esse é o item 3 
da pauta, para os deputados que quiserem 
acompanhar quais são, eu vou ler os vinte 
projetos que são terminativos para os 
deputados acompanharem, se quiser tirar 
algum. 

Outro projeto é o item 6 da pauta, é o 
Projeto de Lei n.º 394/2019, que também é 
terminativo, e ele acrescenta a denominação 
Hilson Escopelli Gomes à ponte situada no 
quilômetro 13, da Rodovia ES-165, no município 
de Laranja da Terra. Também foi dado pela 
constitucionalidade. 

Projeto de Lei, o item 12 da pauta, que é 
do deputado Marcos Garcia, que é o n.º 
545/2019, que altera a redação do item 444 do 
anexo único da lei 10.976, de 14 de janeiro até 
2019, ele trata... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – E quando ele botou em votação, 
caiu. Voltou.  

Voltou, né, Gandini? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Estou te ouvindo, deputado. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Tinha caído a sessão virtual aí. 
Você votou o primeiro projeto, do horário, ok. E 
o segundo, das sessões, dos projetos de 
denominação, acompanho o seu voto aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  

Eu estou lendo os vinte projetos que são 
terminativos para a gente ver se tem algum 
impedimento em algum deles e depois a gente 
fazer a votação em bloco, ou se quiser discutir 
qualquer um deles.  

Este projeto do deputado Marcos Garcia 
ele trata sobre a utilidade pública do Lar do 
Idoso Abrigo de Luz. Não está no caput, mas 
relatei aqui, verifiquei que é esse. 

O item 14 da pauta, que é projeto n.º 
816/2019, é do deputado Carlos Von, também 
terminativo, e ele institui a Semana Estadual do 
Motorock, a ser comemorada na segunda 
quinzena do mês de setembro, de autoria do 
deputado Carlos Von. É o item 14 da pauta. 

O item 15 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
900/2019, do deputado Torino Marques. Eu fui 
o relator deste projeto, e a gente acatou uma 
emenda da Procuradoria para que este projeto 
ficasse de forma constitucional. Ele acrescenta 
item ao anexo 1 da Lei n.º 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. Ok? Então, este 
também é outro projeto que foi pela 
constitucionalidade. 

Projeto de Lei n.º 1009, que é o item 16 
da pauta, de autoria do deputado José 
Esmeraldo, que institui o Dia Estadual do 
Engenheiro, também é relatoria do deputado 
Marcos Garcia, e também foi dado pela 
constitucionalidade.  

O Projeto de Lei n.º 875/2019, item 27 
da pauta, institui o Dia Estadual do Adventista, 
que é um projeto de minha autoria, de relatoria 
da deputada Janete de Sá, também foi dado 
pela constitucionalidade.  

O item 44 da pauta, que é o Projeto de 
Lei n.º 1039/2019, de autoria do deputado 
Luciano Machado, que institui o Dia do 
Despachante Aduaneiro no estado do Espírito 
Santo, também foi dado pela 
constitucionalidade.  

Item 52 da pauta, de autoria do 
deputado Lorenzo Pazolini, Projeto de Lei n.º 
74/2020, que acrescenta item ao anexo II da Lei 
n.º 10.973, instituindo a Semana Estadual de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser 
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comemorada anualmente no dia 1.º de 
fevereiro. Também foi dado pela 
constitucionalidade.  

Item 54 da pauta. Projeto de Lei n.º 
78/2020, do deputado Emílio Mameri, que 
institui a Semana Estadual de Conscientização 
do uso zero de produtos descartáveis. O relator 
foi o deputado Marcos Garcia. Também pela 
constitucionalidade.  

O item 55 é o Projeto de Lei n.º 86/2020, 
de autoria da deputada Raquel Lessa, que 
denomina Rodovia Jeronymo Pancieri Netto o 
trecho localizado na Rodovia ES-436, entre os 
municípios de Marilândia, Colatina e 
Governador Lindenberg. Também foi dada pela 
constitucionalidade a matéria. 

Item 58. Projeto de Lei n.º 120/2020, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que institui o Dia 
do Hospital no estado do Espírito Santo. O 
relator foi o deputado Vandinho Leite, também 
pela constitucionalidade.  

O item 59. Projeto de Lei n.º 126/2020, 
de autoria da deputada Raquel Lessa, que 
acrescenta item ao anexo único da Lei 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, no Espírito Santo. A 
deputada Raquel Lessa é a autora, o deputado 
Vandinho é o relator, o parecer também foi pela 
constitucionalidade. 

Projeto de Lei n.º 138/2020, é o item 60 
desta pauta, que é do deputado Alexandre 
Xambinho, que denomina Rodovia do Contorno 
Jacaraípe X Nova Almeida de Rodovia Cabo 
Jucelio Nascimento Porto, Cabo Porto, no 
município de Serra. Também foi dada pela 
aprovação, pela constitucionalidade, essa 
matéria.  

Item n.º 61 da pauta é o Projeto de Lei 
n.º 145/2020, do deputado Dr. Rafael Favatto, 
que institui o Dia do Jacaré no estado do Espírito 
Santo. O relator é o deputado Vandinho Leite. O 
parecer da Procuradoria também foi pela 
constitucionalidade. 

Item 73 da pauta. Projeto de Lei n.º 
368/2020, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que institui o dia Estadual de 
Conscientização do Raquitismo 

Hipofosfatêmico. O deputado Vandinho Leite é 
o relator, também deu pela constitucionalidade 
da matéria. 

 Item 79 da pauta, também trata de 
instituição da Semana de Conscientização e 
Orientação da Síndrome de Irlen, n.º 322 de 
2020, também foi dado pela 
constitucionalidade. Autor o deputado.... sou eu 
o autor, e o deputado Rafael Favatto o relator. 

Item 80 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
350 de 2020, de autoria do deputado José 
Esmeraldo, declarando de utilidade pública a 
Associação de Agricultores Familiares de 
Juerana A, em Sooretama. Deputado Marcos 
Garcia foi o relator. Também pela 
constitucionalidade. 

O Item 81 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
332/2020,  também terminativo, de autoria da 
deputada Raquel Lessa, instituindo a Semana da 
Empregada Doméstica e Diarista. O relator foi o 
deputado Vandinho, também deu pela 
constitucionalidade da matéria. 
 O Projeto de Lei n.º 428/2020 é o item 
94 da pauta, de autoria do deputado Coronel 
Quintino, que altera a redação do anexo único a 
que se referem os artigos 1.º e 2.º da Lei 
Ordinária n.º 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
para a inclusão da utilidade pública da 
Associação de Pais e Amigos de Pessoas com 
Síndrome de Down de Cariacica, Cariacica 
Down, com sede no município de Cariacica. 
Então este também foi dado pela 
constitucionalidade e legalidade. O relator fui 
eu. 
 Então, esses são os vinte projetos que 
têm caráter terminativo na nossa comissão e 
que agora eu passo à fase da discussão. Se 
algum deputado quiser discutir qualquer um 
desses projetos, a gente poderia abrir. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu 
poderia incluir mais dois relatórios aqui, dois 
projetos que ficaram de fora? 
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 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Esses são terminativos também? 
Deixa-me verificar?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Um é 

seu. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Um é denominação, e o outro 
institui a Campanha de Combate a Golpes 
Financeiros praticados contra os idosos.  

Também é terminativo? Verifica para 
mim. (Pausa) Mas eles são terminativos? Deixe-
me verificar. Porque a gente criou o critério do 
terminativo, né. Vamos verificar se... (Pausa) Já 
está como... (Pausa) Ah! Não é terminativo.  

Então eu vou, neste caso, tendo em vista 
que eu fiz a leitura. Tem alguns deputados que 
não estão presentes e são relatores, eu vou 
avocar a relatoria desses deputados, da forma 
que eles relataram, que foram todos pela 
constitucionalidade, até para a gente não ter o 
problema da legalidade em relação à ausência 
dos deputados neste momento. 

Algum deputado gostaria de discutir 
qualquer um dos itens que a gente leu dos vinte 
itens? (Pausa)  

Deputado Emílio Mameri. 
  

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Senhor presidente, eu não quero fazer 
comentários porque eu acho que já tem 
parecer, e parecer pela constitucionalidade, de 
tal maneira que eu concordo com o que foi lido, 
que está sendo aprovado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok!  
Então, vamos passar à votação. 
Como vota o deputado Emílio Mameri?  
Lembrando que nós estamos votando 

todos os projetos terminativos, que foram lidos 
neste momento. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, a gente já tinha conversado antes 
aqui, né. Eu vou votar pela aprovação em bloco.  

Este projeto, o n.º 105, eu vou aguardar 
também. Nós baixamos alguns projetos de 
pauta, a gente, na próxima, inclui todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok! Então, vota pela aprovação, 
pela constitucionalidade? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, quero 
parabenizá-lo pela iniciativa de colocar todos 
esses projetos em bloco, os terminativos, e voto 
favorável à aprovação de todos, acompanhando 
o parecer de relatoria, agora de V. Ex.ª, mas 
principalmente pela relatoria de cada um dos 
deputados que se debruçou sobre esse 
trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok!  
Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 
acompanhar os pareceres, conforme lidos por V. 
Ex.ª, ou seja, pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok!  

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Ok!  
Eu vou acompanhar também o 

entendimento dos pareceres.  
Como são projetos terminativos, eles vão 

direto ao plenário para a gente ter a análise no 
plenário já e dar continuidade. 

A gente vai seguir a ordem natural, 
agora, da pauta. Se algum deputado quiser pedir 
preferência, eu não sei se...  

O deputado gostaria de pedir 
preferência, deputado Marcos, ou vai deixar 
para a próxima ? (Pausa)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003000310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 03 de março de 2021 

Ok.  
Então, item 1 da pauta. Vamos lá. É o 

140/2018.  
Só para explicar para os deputados que 

estão entrando agora na comissão, a colocação 
na pauta é por chegada à comissão. Então, saiu 
da Procuradoria, chegou à comissão, nós 
estamos botando nessa ordem. Por isso que não 
tem uma ordem. Ah! Gandini, porque que não 
bota em bloco os projetos do deputado tal. A 
gente pode chegar a essa conclusão depois, se 
quiser dar celeridade, mas essa forma que a 
gente entendeu colocar é para não privilegiar 
nenhum deputado em detrimento de outro. 
Então, está na ordem de chegada à comissão. 
Então, mesmo que o projeto ... Ah! Gandini, tem 
um de 2017 lá trás. É porque chegou à comissão 
depois desse de 2020. Então, não é culpa da 
comissão especificamente. E qualquer deputado 
que quiser pedir preferência, votar seus 
projetos em bloco, é só preparar para a sessão e 
a gente acata.  

Então, só para entender a ordem, porque, 
`as vezes, fica confuso, porque que tem de 20 na 
frente de 18, enfim.  

Projeto de Lei n.º 140/2018, recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora. O 
autor é o ex-deputado Euclério Sampaio, a 
relatora é a deputada Janete de Sá,  dispõe sobre 
os direitos do Motorista Profissional no estado do 

Espírito Santo. A deputada, acho que não se 
encontra.  

O segundo projeto é o Projeto de Lei n.º 
202/2018, que está em análise técnica  -  a 
autora é a deputada Janete de Sá e o relator é o 
deputado Vandinho Leite - institui a Política 
Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e 
estabelece outras providências. A relatoria é o 
deputado Vandinho Leite.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) - 

Deputado  
Gandini, está me ouvindo?  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Estamos.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) - É o 

Projeto de Lei  n.º 202/2018, de autoria da 

deputada Janete de Sá, que institui a Política 
Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e 
também estabelece outras providências. Eu, 
desde já, passando para a relatoria do mesmo, o 
presente projeto, que entrou na Casa no dia 30 
de julho de 2018, tem como principal objetivo, 
como eu já disse, criar a  Política Estadual de 
Apoio à Agricultura Urbana.  

Eu, desde já também, gostaria de observar 
que no meu entender a matéria não é de 
competência privativa da União ou própria dos 
municípios, porque, nos termos dos arts. 22 e 
30, inciso I, da Constituição Federal, entendo 
que não se coloca como matéria privativa do 
chefe do Executivo. De toda forma, gostaria de 
registrar que pode entrar sim como uma 
legislação de competência concorrente e 
comum à União, aos Estados e aos Municípios, 
como diz o art. 23 da Constituição Federal, que 
é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, nos seus 
incisos VI, VII e VIII fala sobre proteção ao meio 
ambiente, preservação de florestas, fauna e 
flora, e também fomentar a produção 
agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar.  

Então, senhor presidente, diante disso, eu 
gostaria de opinar aqui o seguinte relatório: a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação é pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei n.º 202/2018, de autoria da 
deputada Janete de Sá, nos termos da 
fundamentação que acabei de citar.  

Esse é o meu relatório, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Algum deputado gostaria de 
discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, vou passar a colher os 
votos.  

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto?   

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) 

– Acompanho o relatório do deputado Vandinho 
Leite.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) –  Deputado Marcos Garcia?  
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou votar 
com o relator.    

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 

 Eu não sei se tem mais algum deputado 
no plenário virtual. Se tiver, por favor, se 
manifestar. (Pausa)  

 Então, nós temos maioria pela 
constitucionalidade e aprovação do projeto. 

 Passamos ao próximo item. 
 Projeto de Lei Complementar n.º 40... 
 Ah, o item 3 já foi votado como 

terminativo, ok? Redação final. 
 Item 04. O Projeto de Lei Complementar 

n.º 40/2019 recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora. O autor é o deputado Sergio 
Majeski. O relator era o deputado Enivaldo dos 
Anjos. Passa, então, a relatoria ao deputado 
Emílio Mameri. Modifica os dispositivos da Lei 
Complementar n.º 504, de 20 de novembro de 
2008, estabelecendo a não penalização do 
bônus de desempenho dos professores nos 
casos de falta abonada e justificadas nos termos 
da lei. 

 Vou passar, então, a palavra ao 
deputado Emílio Mameri. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu não conheço esses 
processos e eu gostaria de um tempo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Baixar de pauta então, né? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Tirar de pauta todos eles que estão... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Todos de sua... 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Que constam que sou relator... 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok! 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

não conheço os processos. Eu gostaria muito de 
ler e de estabelecer um parecer dentro da 
minha ótica. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Então, vamos pedir à 
assessoria, por favor, para fazer chegar ao 
deputado todos os projetos o quanto antes para 
a gente poder compor a nova pauta. 

 Projeto de Lei n.º 119/2019, que 
também está em análise técnica, de autoria do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre a cessão 
gratuita de espaço nos shopping centers do 
estado para comercialização de trabalhos 
artesanais por artistas do Espírito Santo.  

 O relator da matéria é o deputado 
Vandinho Leite. 

 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, o deputado Carlos Von é 
autor desta matéria, Projeto de Lei n.º 
119/2019, que dispõe sobre a cessão gratuita de 
espaço nos shopping centers do estado para 
comercialização de trabalhos artesanais por 
artistas do Espírito Santo. 

 Eu gostaria primeiro de... Entrando no 
escopo primordial dessa propositura, ela tem 
como objetivo, que, claramente, está descrito 
na sua ementa, a disseminação da cultura 
através da ampliação de pontos de artesanato 
com o incentivo estatal, ou seja, o Governo 
colaborando com a cultura, em shopping centers 
no estado do Espírito Santo, dada a grande 
visibilidade que se tem desses centros 
comerciais. 

 Claro que essa matéria é desde 2019... 
Nós temos hoje a pandemia posta, mas, é claro 
também, acreditamos, com a volta da 
normalidade... Os shopping centers já estão 
voltando a funcionar no país, quase todos. São 
raras as exceções ainda com shopping fechados. 
Só, pontualmente, algumas cidades do Brasil. 
No Espírito Santo, todas as cidades que 
possuem shopping, os shopping estão abertos. 
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 Mas é uma legislatura que, 
independente de pandemia, o objetivo do 
deputado é que ela permaneça. 

 Eu não acredito e não vislumbro que a 
matéria está dentre aquelas que são 
competências legislativas privativas da União ou 
dos próprios municípios. E aí eu vou novamente 
me ater aos termos dos arts. 22 e 30, inciso I, da 
nossa Constituição Federal e também não 
entendo que a matéria seja de competência 
privativa do chefe do Poder Executivo. É claro 
que eu respeito as opiniões divergentes e, no 
meu entender também, eu sempre busco o 
máximo possível encontrar caminhões jurídicos 
para que as matérias continuem sendo 
debatidos nesta Casa. 

 Então, outrossim, eu gostaria de registrar 
que, no meu entender, esta matéria se insere 
no campo protetivo de competência de uma 
legislação também concorrente, como a matéria 
anterior, e eu vou, neste caso, buscar o art. 24 
da Constituição Federal, que diz: 

 
Art. 24. Compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 

(...) 
 

VII - proteção ao patrimônio 
histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 

 
 Então, senhor presidente,  eu gostaria, 

neste momento, de sugerir aos demais 
membros da comissão o seguinte relatório: que 
a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação é pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
do Projeto de Lei n.º 119/2019, que foi alterado 
pela Emenda Substitutiva n.º 01/2019, ambas 
de autoria do nobre deputado Carlos Von, que 
institui o Selo Amigo do Artesanato Capixaba. 

Esse é o meu relatório, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, deputado Vandinho. Algum 
deputado gostaria de discutir a matéria? (Pausa)  

Não tendo, vou colher os votos. 

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa)  

Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto com 

o relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Como vota o Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – Eu 

voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Eu também vou acompanhar o 
entendimento do relator, até porque tem um 
parecer aqui da Procuradoria pela 
constitucionalidade. Num primeiro momento, só 
para justificar aqui o meu voto, eu entendi que a 
matéria era flagrantemente inconstitucional, 
devido você ter um espaço privado. Você fazer 
uma sessão gratuita obrigatória não cabe, não 
é? Não caberia em um primeiro momento. Mas, 
pelo que eu entendi, seria através de uma 
concessão de um selo. Então, seria uma parceria 
na realidade, seria na sessão gratuita, mas que 
teria uma parceria colocada aí através dessa 
emenda. 

Então, neste primeiro momento, vou 
entender, mas me reservando ao direito, se 
houver um entendimento depois, diferente, da 
Procuradoria, das outras instituições, do 
Governo do Estado, e até a manifestação das 
pessoas que trabalham nos shoppings, que tem 
essa possibilidade de fazer essa sessão, se 
houver um indicativo contrário, me reservo. Não 
consegui fazer o diálogo com eles para entender 
se isso impactaria no negócio, até porque isso 
seria ilegal. 

Então, enfim, voto com o relator pela 
constitucionalidade, com a emenda substitutiva 
apresentada. 

Então, o projeto é aprovado e vai para a 
próxima comissão. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – É 

exatamente a emenda substitutiva que fez as 
alterações necessárias que foram feitas pela 
Procuradoria da Casa, que deram, no meu 
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entender, também essa questão da 
constitucionalidade, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok,  deputado Vandinho.  
Vamos, então, ao item... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) 

– Quero votar também. Voto favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, deputado Dr. Rafael Favatto. 
Tinha te chamado anteriormente; acho que 
tinha caído aí. 

Então, somando o voto do deputado Dr. 
Rafael Favatto, nós passamos ao próximo item. 
Foi aprovado na comissão. 

Item 6. Já foi votado no bloco dos 
terminativos. 

Vamos para o item 7, que é de autoria do 
deputado Capitão Assumção. O relator é o 
deputado Vandinho Leite. O projeto estabelece 
sanções a alunos em caso de agressão aos 
professores, servidores ou empregados da 
Educação, nas instituições de ensino e 
congêneres no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 

O relator é o deputado Vandinho Leite, 
como eu já disse. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Senhor 

presidente, o Projeto de Lei n.º 461/2019, de 
autoria do deputado Capitão Assumção, ele, 
como a ementa já deixa de forma clara, 
estabelece sanções a alunos em caso de 
agressão a professores, servidores ou 
empregados da Educação, nas instituições de 
ensino e congêneres no âmbito de todo o 
estado do Espírito Santo, ou seja, qualquer 
instituição educacional, seja ela pública ou 
privada no estado. Questão de agressão, 
questão de violência. 

O projeto, no meu entender, não se 
vislumbra entre uma matéria que possa ser de 
concorrência legislativa privativa da União ou 
própria dos municípios. E, mais uma vez, eu vou 
recorrer aos art. 22 e 30, inciso I, da Carta da 
República. E também não entendo que a 

matéria seja competência privativa do chefe do 
Poder Executivo Estadual. Mas é claro, como 
sempre digo, respeito as opiniões divergentes.  

Ele tem como principal objetivo, entrando 
no mérito, no sentido de disciplinar os 
estudantes com o objetivo de impedir que os 
mesmos ajam com violência real em relação a 
funcionários ou servidores da educação. 

De tal forma, eu gostaria de registrar que 
se insere em um campo protetivo de 
competência comum, nos termos do art. 23, 
inciso II, da Constituição Federal, que é 
competência comum da União, dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Municípios, no inciso II: 
cuidar da saúde, assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; e no art. 24 da Constituição Federal: 

 
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
 
XIV - proteção e integração social 
(...); 

 
Então, senhor presidente, além, claro, 

também, não lembro exatamente o inciso, mas 
é competência comum da União, dos Estados e 
do Distrito Federal e dos Municípios a questão 
de legislar concorrentemente sobre educação. 

Aí gostaria, neste momento, percebi esse 
debate também em alguns outros Governos 
estaduais pelo Brasil afora, inclusive no Governo 
de São Paulo, visto que o número de casos de 
violência contra professores tem crescido cada 
dia mais. 

Esse debate, no meu entender, é um 
debate importante para fazermos também aqui 
no estado do Espírito Santo e buscando essa 
forma para que a matéria continue tramitando. 
E, utilizando principalmente, o art. 23 da 
Constituição Federal, vou neste momento 
colocar à disposição dos demais pares da 
comissão o meu relatório, que finaliza com o 
objetivo, sim, de que a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
é pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 461/2019. 
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Senhor presidente, esse é o meu 
relatório. Está à disposição para avaliação dos 
demais pares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, deputado. Colocamos a 
matéria em discussão.  

Algum deputado gostaria de discutir? 
(Pausa) 

Dr. Emílio? (Pausa) Não? 
Vamos então colher os votos na 

comissão. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Após esse brilhante relatório do 
deputado Vandinho Leite, tenho que 
acompanhar o relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Não sei se o deputado, não está 
aparecendo no vídeo, não sei se está ciente 
disso. Aqui, pelo menos, para a gente. Mas 
registro o voto de qualquer forma, o voto 
favorável. 

Deputado Marcos Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, vou votar com o relator porque 
relata a favor da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e a boa técnica legislativa e a 
aprovação desse projeto, muito importante, que 
acrescenta o item ao anexo I da Lei n.º 10.975, 
de 14 de janeiro... desculpe, o Projeto de Lei n.º 
461/2019, que estabelece sanções e punições a 
alunos em caso de agressão aos professores, 
servidores ou empregados da educação das 
instituições de ensino congêneres no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 

Parabenizo o relator desse projeto e 
relato a favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto muito importante. Realmente é uma 

realidade que vivemos no momento de 
servidores, professores serem agredidos em 
escolas. Evidentemente temos que escutar os 
dois lados.  

Mas, em cima do relatório do deputado 
Vandinho Leite, brilhante relatório, meu voto vai 
ser pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, deputado. 
Vou também acompanhar o 

entendimento do deputado Vandinho Leite, 
lembrando que, só de existir um projeto desse, 
demonstra o período e o que nós estamos 
vivendo. Não é natural que a gente precise 
estabelecer, no âmbito de uma Assembleia, esse 
tipo de sanção, sanções administrativas. Não é 
natural, mas o tempo está pedindo isso, 
infelizmente, pela falta de educação que, 
infelizmente diversos alunos têm tido em sala 
de aula.   

Então por esse motivo entendo que 
nesse momento é importante, mesmo que 
tenha discussão sobre a constitucionalidade ou 
não. Esta comissão é uma comissão que analisa 
a constitucionalidade. O deputado Vandinho 
achou um caminho possível de entendimento 
para defender a tese da constitucionalidade, 
mas, mais do que isso, acho que a matéria está 
tratando especificamente de um tema que é 
urgente na nossa sociedade, que é o respeito 
mínimo. Às vezes são até crianças cometendo 
abusos e agressões aos profissionais da 
Educação e aos funcionários da Educação.  

Então que esse projeto e essa votação, 
inclusive, sirvam para registrar esse momento 
absurdo que nós estamos vivendo. Por isso, eu 
queria acompanhar o entendimento do 
deputado Vandinho Leite.  

Então o projeto foi aprovado na 
Comissão de Justiça.  

Passamos ao item 8 da pauta, que é o 
Projeto de Lei n.º 22/2019, que está em análise 
técnica, de autoria do deputado Bruno Lamas, 
que dispõe sobre a proibição da utilização de 
barragens de rejeitos no Estado do Espírito 
Santo. 

Esse projeto vai ser retirado de pauta 
para melhor análise do deputado Dr. Emílio 
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Mameri. Ele estava com relatoria do deputado 
Enivaldo dos Anjos.  

Vou fazer a leitura, até para que as 
pessoas conheçam a pauta da nossa comissão. 

O item 9 é o Projeto de Lei n.º 433/2019, 
que também está em análise técnica, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que obriga as 
instituições bancárias e congêneres a informar 
acerca da portabilidade bancária nos cartões, 
talonário de cheque, conta corrente, poupança 
nas agência, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo.  

A deputada Janete de Sá é a relatora 
desse projeto. No entanto, no momento está 
tendo alguma dificuldade de conexão. 

Item 10: Projeto de Lei n.º 17/2019, que 
também está em análise técnica, de autoria do 
deputado Sergio Majeski. Ele dispõe sobre o 
direito de receber, gratuitamente, outro 
produto idêntico ou similar, à sua escolha, em 
igual quantidade, o consumidor que constatar a 
existência de produto exposto à venda com 
prazo de validade vencido. 

Eu sou o relator da matéria. Eu fiz um 
parecer pela constitucionalidade e legalidade, 
entendendo... Essa já é uma prática, inclusive foi 
anunciado novamente um convênio da Acaps 
com as instituições, com o Estado, com o 
Procon, que é o agente fiscalizador dos 
supermercados. Fizeram mais um aditivo a essa 
proposta, e isso ajuda com que a gente não 
tenha um consumo inadequado de alimentos. O 
próprio cidadão é o fiscal nesse caso, mas a 
gente sabe que alguns supermercados, outras 
instituições não aderem a esse procedimento. 

Então uma lei – e já é lei em Vitória, eu 
fui o autor dessa lei, a n.º 9120 – de 20 de 
março de 2017, ela permanece em vigor até 
hoje e ela funciona para as entidades de Vitória 
e agora o deputado Majeski faz a mesma 
proposta no âmbito estadual, o que amplia a 
eficácia e dá uma segurança alimentar maior 
para todas as pessoas, tornando todas as 
pessoas coparticipantes da questão da saúde e, 
principalmente, dando esse bônus para quem 
encontrar esse alimento vencido. 

E a gente vê que isso diminuiu bastante 
nos últimos anos, a gente vê que essa medida 
dos próprios supermercados com os Procons, 

isso vem ajudado bastante a diminuir esse tipo 
de procedimento por algumas instituições, e a 
gente percebe um cuidado bem maior.  

Nós temos uma emenda que foi 
proposta pela Procuradoria, que estabelece um 
prazo para que essa lei entre em vigor. Apesar 
de a gente saber que está em vigor um acordo 
entre os supermercadistas e o Procon, tem 
instituições que não estão filiadas à Acaps, 
então essas vão precisar desse tempo e a 
Procuradoria propôs, para adequar à lei, um 
prazo de quarenta e cinco dias para entrar em 
vigor, então essa é a emenda que a gente está 
acatando nesse caso. 

Eu tinha feito uma emenda, mas a 
Procuradoria entendeu pela 
inconstitucionalidade dela, então vou retirar, de 
ofício, essa emenda que eu apresentei, até para 
não prejudicar o projeto do deputado Sergio 
Majeski.  

Vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação da matéria, com a emenda proposta 
pela Procuradoria, estabelecendo o prazo de 
quarenta e cinco dias.  

Vou colocar a matéria em discussão.  
Os deputados que queiram discutir, por 

favor. (Pausa)  
Não tendo, vou botar a matéria em 

votação.  
Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Gandini, já tem inclusive 
entendimento nesse sentido na questão da 
defesa do consumidor. E eu não vou lembrar 
aqui exatamente qual é o item do Código de 
Defesa do Consumidor, mas eu tenho 
consciência e estudei algo sobre essa questão 
de produtos à venda com prazo de validade 
vencido. Mas é importante, no meu entender, 
se tornar também uma lei estadual até porque 
eu sempre falo que defesa do consumidor é um 
dos principais itens que são totalmente de 
competência das Casas Legislativas estaduais. 
Então, vou acompanhar V. Ex.ª nesse relatório 
pela aprovação da matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – OK, deputado Vandinho.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380035003000310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 03 de março de 2021 

Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o parecer do 
deputado Gandini na relatoria desse caso. E 
parabenizando pelo projeto também em Vitória, 
que foi copiado aqui na Assembleia, deputado. 
Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, deputado.  
Deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, eu vou votar com o relator. Também 
quero aproveitar a oportunidade para 
parabenizar o deputado Sergio Majeski por esse 
projeto de lei importantíssimo, que dispõe 
sobre direitos de receber gratuitamente outro 
produto idêntico ou similar à sua escolha em 
igual quantidade o consumidor que constatar 
que existe..., que comprou produto com 
validade vencida. Acho muito importante esse 
projeto e vou votar com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – OK. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Reconhecendo as considerações que foram 
feitas, entendo que é um projeto muito 
importante. Parabenizar o deputado Gandini, 
que, quando vereador, instituiu essa lei no 
âmbito do município de Vitória e o deputado 
Majeski, pela proposta importante de estendê-
lo a todo o estado do Espírito Santo. Voto a 
favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – OK. 
Só fazer um..., dar o crédito a quem 

merece. Na época, deputados, eu recebi um 
grupo de estudantes da FDV. Eles tinham como 
missão dar uma contribuição para a sociedade e 
eles fizeram essa proposta para mim, para que 
eu apresentasse. Daí, é importante a gente ouvir 
a sociedade. E eles fizeram essa proposta. 

Falaram: Poxa, queríamos acompanhar a 
tramitação. Fizemos. E é lei já desde 2017 em 
Vitória. Surtindo efeito. Tanto que se renova. 
Existe um TAC entre os supermercadistas, o 
Procon e o Ministério Público que está fazendo 
com que essa lei seja cumprida, pelo menos 
pelas instituições filiadas à Acaps. E agora vira 
lei, tomara que vire lei estadual, com a 
aprovação futura desta Casa, no plenário da 
Assembleia. Então, parabenizar também o 
deputado Sergio Majeski.  

Então, matéria aprovada na comissão.  
Eu vou, até porque tem diversos projetos 

agora que são de análise dos deputados que 
entraram e que receberam a missão aí de 
estudar em uma semana todos os projetos; 
então, a gente vai encerrar. Agradecer a 
participação de todos os deputados. Encerrar 
esta sessão. Agradecer já a participação. E, na 
semana que vem, a gente dá uma velocidade 
maior, tendo em vista que os deputados já vão 
ter analisado diversos projetos.  

Obrigado a todos e boa tarde!  
 

(Encerra-se a reunião às 
14h05min) 

 
_______________________________________ 

 
PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NOVA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
23 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos. 
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 
 A ata da trigésima quinta reunião 
ordinária, da segunda sessão legislativa da 
décima nona Legislatura e primeira reunião 
extraordinária... Isso aí nós não vamos fazer 
essa leitura. Como de praxe, eu dispenso a 
leitura dessas atas, considero aprovadas, e 
solicito à secretaria da comissão, no caso a 
nossa Leila, que é a supervisora, que encaminhe 
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