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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR 

 

 

 

Como vota o deputado Dary Pagung? (Pausa)  

Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (PDT) – Voto com o relator, excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Com o relator.  

Eu também acompanho o relator.  

A matéria fica aprovada na Comissão de Finanças. 

Devolvo a palavra ao deputado Adilson Espindula. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – Projeto de Lei n.º 32/2019, que tem por finalidade 

determinar alimentação diferenciada a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose na 

merenda escolar em instituições da rede estadual de ensino, de autoria do deputado Marcos Garcia.  

O projeto foi protocolado no dia 7 de fevereiro de 2019, lido no Expediente da sessão ordinária do 

dia 11 de fevereiro de 2019. A Procuradoria da Casa se manifestou pela constitucionalidade, com a adoção 

de duas emendas. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, com adoção de emendas. A Comissão de Saúde e 

Saneamento emitiu parecer pela aprovação, com adoção das emendas. A Comissão de Educação emitiu 

também parecer pela aprovação, com adoção das emendas. A Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Políticas sobre Drogas emitiu parecer também pela aprovação, com adoção das emendas. 

Por fim, o projeto de lei vem a esta Comissão de Finanças para exame e parecer, na forma do disposto no art. 

42, do Regimento Interno.  

O parecer desta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro das 

proposições que concorram diretamente para aumentar e diminuir despesas, assim como a receita pública, 

em conformidade com o art. 42, inciso V e XIX, do Regimento Interno.  

Sob a ótica das finanças, a proposição não possui impedimento à aprovação, pois, além de ser 

relevante e oportuna no atendimento do interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução 

de receita para a administração pública estadual.  

Diante do exposto, senhor presidente, proponho aos nobres pares desta douta comissão a aprovação 

do referido projeto de lei, de autoria do deputado Marcos Garcia. 

É como voto, senhor presidente, acolhendo as emendas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito bem.  

Eu coloco o parecer do deputado Adilson Espindula ao Projeto de Lei n.º 32/2019, pela aprovação, 

acolhendo duas emendas apresentadas pela Procuradoria desta Casa. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Presidente deputado Freitas, voto pela 

aprovação, porque vou subir no elevador aqui e vou ficar um minuto sem internet. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Deputado Rafael Favatto vota pela aprovação, com as 

emendas. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
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Deputado Engenheiro José Rocha Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  (PDT) - Voto pela aprovação, com as emendas, 

excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Pela aprovação, com as emendas. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 

Deputado Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Voto com o relator, com as emendas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Com o relator, com as emendas. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 

Deputado Emílio Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Acompanho o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Com as emendas. 

Eu também acompanho o relator, com as emendas. 

A matéria fica aprovada na Comissão de Finanças, com duas emendas da Procuradoria. 

Eu devolvo a palavra ao deputado Adilson Espindula. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – Projeto de Lei n.º 858/2019, que tem por finalidade 

dispor sobre a obrigatoriedade de realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com transtorno do 

espectro autista, portadores de síndrome de Down e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretam 

hipersensibilidade sensorial em geral. 

O projeto de lei foi protocolado dia 10/10/2019, lido no expediente da sessão ordinária realizada no 

dia 14/10/2019. A Procuradoria da Casa se manifestou pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 

Constituição e Justiça também emitiu o parecer pela constitucionalidade. A Comissão de Cultura e 

Comunicação Social emitiu também parecer pela aprovação. A Comissão de Saúde e Saneamento emitiu 

parecer pela rejeição. 

Por fim, o projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças para exame e parecer, na forma do 

disposto no art. 42 do Regimento Interno. 

O parecer desta comissão se restringe à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro 

das proposições e, sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, 

a proposição não possui impedimento à aprovação, pois, além de ser relevante e oportuna ao atendimento do 

interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública 

estadual. 

Diante do exposto, presidente, proponho aos nobres colegas desta douta comissão a aprovação do 

referido projeto de lei, de autoria do deputado Fabrício Gandini. É como eu voto, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Coloco em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Na Comissão de Finanças, eu acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Pela aprovação. Deputado José Rocha Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  (PDT) - Acompanho o relator, excelência. 
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