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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR 

 

 
Matéria rejeitada na Comissão de Finanças, tendo o nosso parecer sido aprovado na presente comissão. A 

matéria fica prejudicada no âmbito da Comissão de Finanças. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 510/2019, de autoria do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

pretende vedar a produção... Complexo o projeto. Veda produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, 

manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, 

ceder ou adquirir para qualquer fim por pessoas físicas substâncias ou matéria-prima destinada à preparação do 

dióxido de cloro, solução mineral milagrosa.  

A matéria foi protocolada em 27 de junho de 2019, lida no Expediente da sessão do dia 01/07/2019, em que 

o senhor presidente da Mesa Diretora proferiu despacho admitindo a tramitação da matéria. A proposição foi 

encaminhada à Procuradoria, onde recebeu o parecer pela inconstitucionalidade, parecer da Procuradoria da 

Assembleia Legislativa. 

E, baseado no parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa, eu acrescento que é notório que, para a 

implantação de tal proibição, irá gerar aumento de gastos para ser colocado em prática, pois o resultado pretendido 

pela proposta depende de um conjunto de ações entre os setores que criariam despesa para o erário, tais como a 

fiscalização e aplicação de multa.  

Por todo o exposto, o nosso parecer é pela rejeição da presente matéria, na Comissão de Finanças. É o parecer. 

Eu coloco o parecer em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

 Como vota o deputado Marcos Madureira?  

 

 O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Com V. Ex.ª, presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dary Pagung?  

 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com V. Ex.ª, presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 

 

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

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Acompanho o parecer detalhado, apesar de ser uma 

substância que realmente tem que ser retirada do mercado, não dá para proibir todos os produtos que nela compõem. 

Voto com V. Ex.ª, presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado Dr. Rafael Favatto. 

  Como vota o deputado Adilson Espindula? 

 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª, senhor presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa)  

 Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

 A matéria teve votos suficientes para a sua apreciação na Comissão de Finanças, ficando o nosso relatório 

aprovado e, portanto, pela rejeição da presente matéria. A matéria fica prejudicada na Comissão de Finanças.  

 Passo a relatar o Projeto n.º 18/2018, de autoria do deputado Sergio Majeski, que tem como objetivo e 

finalidade específica a alteração da redação do inciso IV do art. 3.º da Lei Complementar Estadual n.º 213, de 04 de 

dezembro de 2001, para considerar o portador de visão monocular com atestado ou declaração expedido por 

oftalmologista, com base na tabela Snellen como pessoa portadora de deficiência, enquadrada na categoria de 

deficiência visual; assim, garantindo a esses o direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal da região 

metropolitana da Grande Vitória nos termos da referida lei complementar. 
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Com essa teleologia, o parlamentar autor do projeto ora em apreço vislumbra garantir os benefícios a esses 

deficientes visuais, ou seja, lhes atendendo quanto à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal da região 

metropolitana da Grande Vitória, sedimentando expõe a justificativa: 

A visão monocular é definida como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho 

contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual. A visão monocular 

interfere com a estereopsia (...), permitindo examinar a posição e a direção dos objetos dentro do 

campo da visão humana em um único plano, ou seja, apenas em duas dimensões. Assim, pacientes 

com visão monocular reconhecem a forma, as cores e o tamanho dos objetos, mas têm dificuldade 

em avaliar a profundidade e as distâncias, características da visão tridimensional. (...) 

 

Esse diagnóstico se tem da intelecção do objeto da proposição e do contexto pretendido frente os termos de 

sua pretensa normatização em que a mesma reflete despesa pública, haja vista que a sua regulação implicaria 

benefício de transporte público para essas pessoas, com, consequentemente, impacto financeiro na ordem das 

concessionárias que executam esse específico serviço público, importando despesa não prevista no contrato de 

concessão, e nem considerada para fins de cálculo tarifário. 

E o presente projeto ele não traz o impacto financeiro necessário para sua aprovação no âmbito da Comissão 

de Finanças.  

Nesse sentido, mesmo observando a grande importância do presente projeto do nobre deputado Sergio 

Majeski, no âmbito da Comissão de Finanças, não nos resta outra alternativa que não o parecer pela rejeição da 

presente matéria.  

Sendo assim, o nosso parecer é pela rejeição do presente projeto, em que eu coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Marcos Madureira? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Exatamente conforme sua posição, presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) - Muito obrigado, deputado Marcos Madureira.  

Como vota o deputado Dary Pagung?  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) - Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto?  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) - Como vota o deputado Adilson Espindula? (Pausa) 

Eu retorno no deputado Dr. Emílio Mameri. Como vota? (Pausa) 

Dr. Emílio Mameri não responde.  

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Também saiu.  

Deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

Mas nós tivemos quatro votos no relatório. Portanto, quatro votos, mais o relator é o suficiente para aprovação 

do relatório, pela rejeição da matéria, no âmbito da Comissão de Finanças.  

Fica rejeitada a matéria.  

Nós temos ainda um projeto para relatoria, do deputado José Esmeraldo, e o deputado José Esmeraldo me 

ligou, que não está conseguindo participar, em função de problemas no equipamento e autorizou que eu fizesse a 

relatoria do projeto que estava sob a relatoria dele. 

Nesse sentido eu vou passar a relatar o Projeto n.º 565/2019, de autoria do ex-deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que tem como finalidade dispor sobre o controle do número de Identificação Internacional de Equipamento 

Móvel – IMEI – e sobre o bloqueio dos aparelhos de dispositivos móveis que sejam objeto dos delitos de furto ou 

roubo, e para tanto dá outras providências, como relata a sua pretensa execução. 
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