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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 032/2019 – Análise de 
Mérito  
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Determina a alimentação 
diferenciada a crianças e adolescentes 
portadores de intolerância à lactose na 
merenda escolar em instituições da rede 
estadual de ensino. 
Relator: Deputado Delegado Danilo 
Bahiense  
Prazo do relator: 16/03/2022  
Prazo da comissão: 23/03/2022 

 
  O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Próximo, por favor. 
 
 A  SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.º 041/2018 – Análise de 
Mérito.  
Autor: Deputado Sergio Majeski 
Ementa: Acrescenta um representante 
da Assembleia Legislativa ao Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Criad, criado pela Lei nº 
4.521/1991. 
Relator: Deputado Torino Marques  
Prazo do Relator: 06/04/2022  
Prazo da Comissão: 20/04/2022 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 Não houve no período. 

 
  PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Nós vamos agora 
para o nosso tema, que é Sistema 
Socioeducativo: fragilidades, avanços e desafios. 

Mas eu preciso passar a palavra, daqui a 
uns minutinhos, para o deputado Torino 
Marques. Antes, porém, deputado Torino, eu 
quero verificar se nós temos quorum, porque aí 
eu faço logo a relatoria desse PL do deputado 
Marcos Garcia. 

Deputado Torino se encontra presente. 
Deputado Capitão Assumção, se encontra 
presente? Deputado Luciano Machado? (Pausa) 

Eu não estou ouvindo V. Ex.as. Deputado 
Capitão Assumção e deputado Carlos Von. 

Deputado Torino, considerando que os 
nossos dois parlamentares não estão presentes, 
fica prejudicado o nosso relatório. Vamos deixar 
para a próxima reunião porque o Capitão 
Assumção não está nos ouvindo e o deputado 
Carlos Von também não está nos ouvindo. 

Então nós não temos quorum para essa 
demanda. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Só se 

der uma ligada para eles, presidente. Alguém da 
assessoria dar uma ligadinha para eles. Só para 
eles entrarem para a gente ter o quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino, eu 
vou pedir para fazer esse contato, mas, antes, 
porém... 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Capitão Assumção. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Opa, Capitão 
Assumção está presente, então já posso relatar. 
Nós já temos quorum. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Obrigado, Capitão! Aniversariante do dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino, vou 
procurar ser o mais sucinto possível, meu 
relatório é muito grande, mas vou procurar ser 
sucinto aqui para que a gente possa passar logo 
para a sua relatoria. 
 Trata-se de Projeto de Lei n.º 32/2019, 
de autoria do deputado estadual Marcos Garcia, 
que tem por finalidade determinar a 
alimentação diferenciada a crianças e 
adolescentes portadores de intolerância à 
lactose na merenda escolar em instituições da 
rede estadual de ensino do nosso Estado.  
 A matéria foi protocolada no dia 
07.02.2019 e lida no Expediente da sessão 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003800390032003A00540052004100, Documento 

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



36 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de abril de 2022 

ordinária do dia 11.02.2019. O excelentíssimo 
senhor presidente da Mesa Diretora proferiu 
despacho denegatório, com fulcro no art. 143, 
incisos III e VIII do Regimento Interno da Casa, 
Resolução n.º 2.700/2009, inadmitindo a 
tramitação da matéria, por entender, a priori, 
existir manifesta inconstitucionalidade na 
proposição, por afronta ao art. 63, parágrafo 
único, incisos III e VI da Constituição Estadual.  

Em seguida, foi deferido o pedido de 
recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, nos termos do art. 
143, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Já o Projeto de Lei n.º 736/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules Silveira, 
que dispõe sobre o fornecimento de merenda 
escolar diferenciada para os alunos com 
diagnóstico de diabetes 1 e 2 e doença celíaca, 
nas escolas da rede pública do Estado, foi 
protocolado em 05.09.2019. Em 11.09.2019, o 
procurador-geral, em despacho à fl. 10 dos 
autos daquele processo, opinou no sentido da 
necessidade de promover a anexação do Projeto 
de Lei n.º 736/2019, do Doutor Hércules, ao 
Projeto de Lei n.º 32/2019, do deputado Marcos 
Garcia, obedecendo-se à tramitação da 
proposta mais antiga deste último, o que foi 
feito em 01.10.2020. 

Seguiu o feito à Procuradoria da Ales, 
que emitiu parecer favorável à tramitação do 
Projeto de Lei n.º 32/19, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado Marcos Garcia, 
e do Projeto n.º 736/2019, de autoria do 
excelentíssimo senhor deputado Doutor 
Hércules Silveira, com rejeição do despacho 
denegatório da Mesa Diretora.  

Entretanto, sugeriu a adoção de algumas 
emendas: 

 

Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 
32/2019:  

 

- Fica suprimido o art. 3.º do 
Projeto de Lei n.º 32/2019, 
renumerando-se o artigo 
seguinte.  

 

Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 
32/2019:  

 

- O art. 4.º do Projeto de Lei n.º 
32/2019, que após emenda será 

renumerado para art. 3.º, passa a 
ter a seguinte redação:  

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.  

 
Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei n.º 

736/2019, do Doutor Hércules:  
 

- Fica suprimido o art. 4º. do 
Projeto de Lei n.º 736/2019, 
renumerando-se o artigo 
seguinte.  

 
Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 

736/2019, do Doutor Hércules:  
 

- O art. 5.º do Projeto de Lei nº. 
736/2019, que após emenda será 
renumerado para art. 4.º, passa a 
ter a seguinte redação:  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial. 

 
Novo encaminhamento para a Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, que, em seu Parecer n.º 290/2021, 
conforme ata das fls. 164 e 166 dos autos, 
opinou pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, com 
adoção das emendas mencionadas aos projetos 
de lei apresentados. 

Assim, conclui-se que o Projeto de Lei n.º 
32/2019, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, e o Projeto de Lei n.º 736/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules devem ser 
aprovados no exame de mérito, com a adoção 
das emendas sugeridas e aprovadas na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, o que nos leva a aderir aos 
pronunciamentos antes havidos.  

Então, fica: a Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Política sobre 
Drogas, de acordo com o previsto no art. 54 a, 
em seus incisos, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, é pela aprovação dos 
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Projetos de Lei n.º 32/2019 e 736/2019, que 
trata do fornecimento de merenda diferenciada 
às pessoas com diagnóstico de doença celíaca, 
hipertensão, diabetes, do Tipo 1 e 2, com as 
emendas sugeridas pela Comissão de 
Constituição e Justiça.  

É como relatamos.  
Eu coloco em discussão. Se alguém 

quiser discutir, está no momento oportuno. 
(Pausa) 

Não havendo, Deputado Torino 
Marques, como vota? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente, voto pela relatoria que V. 
Ex.ª fez muito bem feita. Parabéns!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Torino Marques.  

Deputado Capitão Assumção, como 
vota? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto 

com V. Ex.ª, com esse brilhante relatório, 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Capitão Assumção 

Agora, passo a palavra ao deputado 
Torino Marques para a relatoria do PL 41/2018. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Ok, 
senhor presidente. A relatoria é o resumo do 
parecer... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Deputado Torino! 
Deputado Torino, por gentileza, só um detalhe 
aqui que a assessoria está chamando a minha 
atenção aqui. A matéria, então, fica aprovada na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas Sobre Drogas, com 
emenda. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Maravilha! Está bom! Fechado.  

Olha, o resumo do PL, Projeto de Lei n.º 
41/2018. O Projeto de Lei n.º 41/208, de autoria 

do deputado Sergio Majeski, pretende 
acrescentar um representante da Assembleia 
Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Criad, criado pela 
Lei n.º 4.521/1991. O deputado autor 
demonstra em sua justificativa que a proposta 
legislativa insere o Poder Legislativo lado a lado 
com as demandas e também as demais 
instituições e poderes constituídos na 
representatividade e tomadas de decisão, ou 
tomadas de decisões, voltadas à proteção dos 
interesses da criança e também do adolescente.  
 De fato, o objetivo da proposta é dar 
maior transparência, inserir o Poder Legislativo 
no centro das decisões voltadas à proteção da 
criança e do adolescente, função que deve, sim, 
ser exercida por toda a sociedade, 
essencialmente pelos poderes constituídos, 
senhor presidente.  

Olha, o trabalho representativo do 
Legislativo faz parte de sua função primordial. 
Trabalha também sempre em parceria, ou 
amparo, com instituições, com o Ministério 
Público, o Judiciário e também o Executivo.  
 Não é inclusivo e representativo de 
maneira transparente alijar o Legislativo de uma 
cadeira na Criad. Desse modo, sugiro aos 
ilustres colegas a aprovação do Projeto de Lei 
n.º 41/2018, de autoria do deputado e colega 
também do nosso plenário, Sergio Majeski.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Muito obrigado, 
deputado Torino Marques. Eu coloco a matéria 
em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, eu 
pergunto ao nosso deputado Capitão Assumção 
como vota.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Com 
certeza, presidente, eu voto pela aprovação do 
relatório do nosso ilustre deputado Torino 
Marques.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Valeu, irmão! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PL) – Eu quero parabenizar 
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