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no caso, claro, não é o mérito, mas relatar sobre 
a constitucionalidade ou não da matéria.  

Deputado Rafael.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, vou seguir o 
parecer da Procuradoria pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa para aprovação com 
adoção da emenda apresentada. 

Nós fizemos uma emenda apresentando.  
Assim, seguimos a adoção da emenda 

modificativa nos seguintes termos:  
 

Fica alterado o art. 1.º do 
Projeto de Lei n.º 879, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
 

Art. 1º - Fica determinada 
a fixação, em caráter 
permanente, no acesso principal 
de edifícios públicos pertencentes 
à administração pública estadual, 
de todos os documentos e alvarás 
comprovando o atendimento às 
normas de segurança, de uso e de 
funcionamento. 

 

 Apresentada e acolhida a emenda, peço 
aos membros da comissão a adoção do seguinte 
parecer: pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa.  

É o nosso relatório, presidente, já 
parabenizando o deputado Gandini pelo 
brilhante projeto. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão o relatório. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Acompanho o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - O deputado Gandini é o autor. Eu 
também vou acompanhar o relator. Então, 
aprovado por unanimidade.  
 Devolvo a presidência ao deputado 
Gandini. 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, deputado. Obrigado, 
deputado relator, Rafael Favatto.  

Creio que vai ser uma lei importante, até 
porque muitos prédios... Inclusive, quando fui 
secretário em Vitória, nós fizemos, inclusive, 
uma ação muito forte para regularizar uma série 
de prédios públicos que não tinham alvará por 
muito tempo, anos. É o poder público que não 
faz o que cobra das outras pessoas. Então, 
assim, é muito importante que os prédios 
públicos tenham o alvará, até para a gente não 
ter problemas. 
 Item 18 da pauta, Projeto de Lei 
965/2019, que está em análise técnica, do 
deputado Carlos Von. O deputado Marcelo 
Santos não está presente.  

Vamos ao item 19. Já votamos.  
Item 20, também já votamos. 

 21. Projeto de Lei 876/2019, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora; autor, 
deputado Emílio Mameri; relator, deputado 
Vandinho Leite. É aquele projeto que estabelece 
normas sobre controle de resíduos de navios, 
embarcações, oleodutos e instalações costeiras, 
no âmbito do estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 
 O deputado Vandinho Leite é o relator 
dessa matéria. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores e senhoras deputados, o 
projeto de autoria do deputado Emílio Mameri 
tem como principal objetivo proteção ao meio 
ambiente e controle da poluição. Em sua 
ementa, ele deixa claro que esse é o objetivo, 
porque estabelece normas, esse projeto, sobre 
o controle de resíduos de navios, embarcações, 
oleodutos, instalações costeiras que possam vir 
a estar no Espírito Santo. 
 Eu vou divergir da manutenção do 
despacho denegatório, que foi indicado pela 
Procuradoria, e vou divergir utilizando, no meu 
entender, o que eu acredito ser pertinente para 
este momento, que é o art. 24 da Constituição 
Federal, que fala que: 
 

Art. 24. Compete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
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(...) 
 

VI - (...) proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; 
 

(...) 
 

XII - previdência social, 
proteção e proteção e defesa da 
saúde.  
 

No meu entender, esses dois pontos se 
encaixam nessa matéria e o Estado pode sim 
legislar concorrentemente com a União e o 
Distrito Federal sobre este tema.  

Então, senhor presidente, de tal forma, 
por entender dessa forma, eu vou relatar pela 
rejeição do despacho denegatório da matéria 
para que a mesma possa continuar tramitando. 
Esse é o meu relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria está em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Acompanho o parecer do relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota deputado Coronel 
Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Excelência, eu acompanho o voto do 
eminente relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Na sessão, só para justificar já, foram 
abordados alguns pontos de questões nacionais 
em relação ao projeto. Eu creio que isso deva 
ser discutido na comissão de mérito, e vai para a 
Comissão de Meio Ambiente possivelmente, e 
na comissão de mérito, deputado Dr. Rafael 
Favatto, eu acredito que possa solucionar 
qualquer divergência em relação ao mérito, mas 
a questão de poder legislar, acredito que 
(Inaudível). 

 Então, vamos ao Projeto de Lei n.º 
896/2019, de autoria do deputado Torino 
Marques, é o item 22 da pauta.  

 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Deputado, eu tenho outra reunião duas e meia. 
Deixa-me perguntar a V. Ex.ª, qual é o tempo 
desta reunião? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Até duas e quinze.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Ok. 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Item 22, como eu já li, deputado 
Dr. Rafael Favatto é o relator da matéria, 
projeto de lei que dispõe sobre a doação de 
medicamento próximo da data de validade para 
a rede estadual de saúde do Estado Espírito 
Santo. Deputado Torino Marques. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Presidente, deputado Gandini, 
deputado Vandinho, que já foram secretários 
estaduais, sabem da dificuldade de o Estado 
receber um item de doação legalmente. Imagina 
isso no âmbito do Estado recebendo medicação, 
que são itens pequenos até para receber e 
próximo da data de validade ainda.  

É um projeto bacana, mas acho que ele 
deveria ser feito com a destinação da medicação 
vencida, no caso. E a gente não consegue, no 
mês de vencimento, receber um remédio 
vencido, pelo Estado. O Estado receber um 
remédio vencido no mês de vencimento, ele não 
vai conseguir dar para uso para alguém um 
remédio vencido. Imagina! Não tem como fazer 
essa logística no Estado.  

Eu vou acompanhar o parecer da 
Procuradoria, pela manutenção do despacho 
denegatório no presente projeto, e indicando ao 
deputado Torino que faça um projeto do 
destino da medicação vencida, porque aí o 
Estado pode sim, porque já tem o destino do 
lixo hospitalar, dar destino à medicação vencida. 
Que seria um projeto mais adequado.  

É o meu relato, senhor presidente. 
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