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Décima Sétima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em  cinco de maio  de 2020. 

A hora regimental registram presença no painel eletrônico as Srªs e os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão 

Assunção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado 

Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio 

Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Janete de Sá, 

Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, 

Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr. Presidente Erick Musso ocupa a 

cadeira da Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. 

O Sr. Presidente convida o Sr.   Deputado Del Danilo Bahiense para proceder 

a leitura de um versículo da Bíblia. O Sr. Presidente procede à leitura do 

seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 179/2020, da Deputada Janete de Sá, 

que dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com 

deficiência, usuários do Sistema de Transporte Coletivo na região 

metropolitana do Estado do Espírito Santo. Publique-se. Após o cumprimento 

do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de 

Mobilidade Urbana e de Finanças. Projeto de Lei nº 194/2020, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que autoriza o Poder Executivo, enquanto durar a 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), conceder auxílios aos 

trabalhadores autônomos e incentivos fiscais às empresas que não demitirem 

os seus funcionários e/ou colaboradores nos próximos 6 (seis) meses, e dá 

outras providências. Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII do 

Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e VI e 

91, I da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Del Lorenzo Pazolini recorre a Comissão de Justiça o PL 194/2020. 

O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 246/2020, da Deputada Janete de Sá, 

que dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de 

obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por 

servidores públicos estaduais e municipais no âmbito do Estado do Espírito 
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Santo pelo prazo de 90 dias e dá outras providências. Devolva-se à autora, com 

base no artigo 143, inciso VIII, por infringência ao artigo 22, inciso VII da 

Constituição Federal. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem a Sra. Deputada 

Janete de Sá recorre a Comissão de Justiça o PL 246/2020. O Sr. Presidente 

defere. Projeto de Lei nº 254/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras, álcool gel 

e aferição de temperatura em estabelecimentos privados determinados por 

atividades essenciais, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, no 

âmbito do Estado e dá outras providências. Devolva-se ao autor com base no 

artigo 143, VIII do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 

parágrafo único, III e VI e 91, I da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo 

a palavra pela ordem o Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto recorre a Comissão de 

Justiça o PL 254/2020. O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 272/2020, do 

Deputado Doutor Hércules, que estabelece, em caráter excepcional e imediato, 

a prorrogação do fim do prazo da licença maternidade, beneficiando as 

seguradas do regime próprio de previdência social e as servidoras públicas 

estaduais do regime geral. Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII 

do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e 

IV e 91, I da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o 

Sr. Deputado Doutor Hércules recorre a Comissão de Justiça o PL 272/2020. 

O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 273/2020, do Deputado Doutor 

Hércules, que dispõe sobre crédito à indústria que manifestar compromisso 

para converter suas plantas industriais para à produção de EPIs, equipamentos 

e insumos hospitalares, e demais providências. Devolva-se ao autor com base 

no artigo 143, VIII do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 

parágrafo único, III e VI e 91, I da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo 

a palavra pela ordem o Sr. Deputado Doutor Hércules recorre a Comissão de 

Justiça o PL 273/2020. O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 274/2020, do 

Deputado Hudson Leal, que cria a gratificação especial temporária de 

insalubridade para os profissionais de saúde do Estado do Espírito Santo, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia do coronavírus (Covid-19). Devolva-se ao autor com base no artigo 
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143, VIII do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo 

único, III e IV e 91, I da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo a palavra 

pela ordem o Sr. Deputado Hudson Leal recorre a Comissão de Justiça o PL 

274/2020. O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 275/2020, do Deputado 

Carlos Von, que possibilita a utilização de veículos particulares de transporte 

de passageiros para prestação do serviço público de transporte coletivo, e dá 

outras providências. Devolva-se ao autor, com base no artigo 143, inciso VIII, 

por infringência ao artigo 22, inciso XI da Constituição Federal. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Carlos Von recorre a Comissão 

de Justiça o PL 275/2020. O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 276/2020, 

do Deputado Bruno Lamas, que assegura a gratuidade no serviço 

intermunicipal de transporte coletivo de passageiros aos idosos, às pessoas 

com deficiência e às crianças, habilitadas nos termos desta Lei Complementar. 

Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento Interno, por 

infringência ao §2º, do artigo 229 da Constituição Estadual. Pedindo e obtendo 

a palavra pela ordem o Sr. Deputado Bruno Lamas recorre a Comissão de 

Justiça o PL 276/2020. O Sr. Presidente defere. Projeto de Lei nº 277/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a gratuidade do traslado 

Interestadual e Internacional de cadáveres ou restos mortais humanos e a 

instituição do Programa de Auxílio Funerário Interestadual e Internacional - 

PAFII. Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento 

Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e VI e 91, I da 

Constituição Estadual. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Bruno Lamas recorre a Comissão de Justiça o PL 277/2020. O Sr. Presidente 

defere.  Projeto de Lei nº 278/2020, do Deputado Bruno Lamas, que autoriza 

o Estado a conceder o manejo sustentável de serviços ou o uso de áreas 

públicas inseridas na Área de Preservação Ambiental Estadual Mestre Álvaro 

e dá providências correlatas. Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 279/2020, do Deputado Capitão Assumção, que 

dispõe sobre os profissionais da saúde, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 

280/2020, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

uso de máscaras no âmbito do estado do Espírito Santo durante o Estado de 

Calamidade provocado pelo Covid-19. Junte-se ao Projeto de Lei nº 254/2020. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 

para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 

de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Município 

de Afonso Cláudio. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da 

Lei Complementar Federal nº 101/2000. Projeto de Decreto Legislativo nº 

021/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de Bom Jesus do Norte. Ciente. À 

Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000.Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2020, da Mesa Diretora, que 

reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 

101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 

Município de Brejetuba. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000. Projeto de Decreto Legislativo nº 

023/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de Vila Velha. Ciente. À Comissão 

de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 

para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 

de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Município 

de Marechal Floriano. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000.Projeto de Decreto Legislativo nº 

025/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de João Neiva. Ciente. À 

Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000. Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2020, da Mesa Diretora, que 
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reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 

101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 

Município de Ibatiba. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da 

Lei Complementar Federal nº 101/2000. Projeto de Decreto Legislativo nº 

027/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de São Roque do Canaã. Ciente. 

À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal 

nº 101/2000. Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2020, da Mesa Diretora, 

que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 

pública no Município de Mucurici. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma 

do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 029/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do 

disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 

a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Venda Nova 

do Imigrante. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000.Projeto de Decreto Legislativo nº 

030/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de Conceição da Barra. Ciente. À 

Comissão de Justiça, na forma do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000.Projeto de Decreto Legislativo nº 031/2020, da Mesa Diretora, que 

reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 

101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 

Município de Mantenópolis. Ciente. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 

65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.2ª PARTE: EXPEDIENTE 

SUJEITO A DELIBERAÇÃO: Requerimento de Urgência nº 027/2020, do 

Deputado Vandinho Leite e outros, ao Projeto de Lei nº 185/2020, que introduz 

alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, para conceder isenção 

de ICMS nas contas de energia elétrica pelo prazo de 3 (três) meses para todos 

os domicílios do Estado do Espírito Santo como compensação financeira 
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decorrente dos efeitos do coronavírus. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Encaminham votação os Srs. Deputados Vandinho Leite como 

autor e Dary Pagung como Líder do Governo. O Sr. Presidente informa que a 

votação será nominal. Votam sim os Srs. Deputados Capitão Assumção, 

Carlos Von, Del Danilo Bahiense, Del Lorenzo Pazolini, Dr. Rafael Favatto, 

Torino Marques e Vandinho Leite. E Não os Srs. Deputados Adilson 

Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 

Euclério Sampaio, Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço. E uma abstenção 

do Sr. Presidente. O Sr. Presidente informa que fica rejeitado o requerimento 

de urgência. Faz justificação de voto o Sr. Deputado Vandinho Leite. 

Requerimento de Urgência nº 028/2020, do Deputado Vandinho Leite e outros, 

ao Projeto de Lei nº 187/2020, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante 

crises causadas por pandemias, epidemias e outras afins no âmbito do Estado. 

O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Encaminham votação os 

Srs. Deputados Vandinho Leite como autor e Dary Pagung como Lider de 

Governo  que solicita ao autor que possa ser retirado de pauta o requerimento 

de urgência. O Sr. Deputado Vandinho Leite (autor) acata o pedido. Fica 

retirado de pauta. Requerimento de Urgência nº 030/2020, da Deputada Iriny 

Lopes, Líder do PT, ao Projeto de Lei nº 188/2020, de sua autoria, que dispõe 

sobre a redução de alíquota do ICMS nas operações internas com os produtos 

álcool em gel, insumos para fabricar álcool em gel, luvas médicas, máscaras 

médicas, hipoclorito de sódio 5% e álcool 70% no âmbito do Estado. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Encaminha votação o Sr. 

Deputado Dary Pagung que solicita a Sra. Deputada Iriny Lopes que os 

requerimentos de urgência  30 e 31/2020, seja retirado de pauta. A Sra. 

Deputada Iriny Lopes acata o pedido. Fica retirado de pauta. Requerimento de 

Urgência nº 031/2020, da Deputada Iriny Lopes, Líder do PT, ao Projeto de 

Lei nº 191/2020, de sua autoria, que altera a redação do artigo 5º, da Lei 7.000, 

de 27 dezembro de 2001, e acrescenta §5º, §6º, sobre isenção da cobrança da 
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alíquota do ICMS, sobre mercadorias e serviços prestados por 

microempreendedores individuais no âmbito do Estado, em caso de pandemia. 

Retirado de pauta. Requerimento de Urgência nº 034/2020, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini e outros, ao Projeto Decreto Legislativo nº 

01/2020, que  susta o Item 2 e o Item 5 da Nota Técnica de Orientações quanto 

ao coronavírus - Serviço Social e Psicologia do Sistema Prisional - publicada 

pela Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, Protocolo nº 2020-JXH112, 

tornando sem qualquer efeito e proibindo a visitação familiar, íntima e social 

nas penitenciárias do Espírito Santo enquanto durar a pandemia do COVID-

19, nos termos do Art. 56, inciso IX da Constituição Estadual. O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento. Encaminha votação os Srs. Deputados Del 

Lorenzo Pazolini que solicita que seja baixado de pauta e  arquivado o 

requerimento de urgência. O Sr. Presidente defere. Requerimento de Urgência 

nº 037/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do PSD, ao Projeto de 

Lei nº 208/2020, que acrescenta o art. 16-A na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro 

de 2001 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, estabelecendo, excepcionalmente para o ano de 2020, o 

pagamento em cota única ou em seis parcelas iguais e sucessivas, na forma 

que especifica. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. 

Encaminha votação o Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos como autor que 

solicita retirada do  requerimento e baixa de pauta. O Sr. Presidente defere. 

Indicação nº 431/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, intensificar  a fiscalização pela Guarda Municipal na Praça Regina 

Frigeri Furno, no Bairro Jardim da Penha, no município de Vitória/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 432/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 

Governador do Estado, para adoção de medidas preventivas no combate ao 

contágio do Coronavírus (COVID-19) pelos servidores públicos do Estado, 

principalmente àqueles que exercem suas funções no atendimento direto ao 

público. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 767/2020, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, ao Governador do Estado, para cessão de uma viatura policial de 

transporte de cadáver, bem como a cessão de 01 (um) servidor para ficar à 

disposição da Delegacia de Polícia Regional de Barra de São Francisco. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 768/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 

Governador do Estado, para suspender o pagamento das prestações de 

empréstimos consignados dos servidores civis aposentados e militares 

estaduais inativos durante o período de calamidade pública decorrente da 

pandemia do Covid19. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 769/2020, do Deputado Doutor 

Hércules, ao Governador do Estado, para criação ES do Curso Técnico de 

Reparo e Manutenção de Equipamentos Biomédicos. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

770/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reabertura das óticas do Estado do Espírito Santo, durante o estado de 

calamidade pública em razão do Coronavírus – COVID-19 para a manutenção 

da saúde ocular dos capixabas. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 771/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para disponibilizar a testagem 

em domicílio de todas as pessoas com sintomas de Covid-19. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

772/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

disponibilizar 02 (dois) dispenser de parede com álcool em gel 70% ou álcool 

70% dentro de todos os coletivos. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Não havendo mais expediente a ser 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 9 

lido. Passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. 

Deputados Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Renzo Vasconcelos e Sergio Majeski. O Sr. Presidente comunica que não fará 

a votação da LDO 2021, enviada pelo Governo do Estado, de modo virtual. 

Segundo disse, é necessário debater com profundidade o orçamento do ES. 

Ordem do dia: É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Lei nº 

193/2020, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a autorização ao 

Governo do Estado a prover renda mínima emergencial a empreendedores 

solidários, em caso de emergência ou calamidade. Publicado no DPL do dia 

24/04/2020. (Em anexo, por se tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei 

nº 190/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos). Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 04/05/2020. Existe emenda da 

autora, ao projeto, para ser analisada pela Comissão. O Sr. Presidente convoca 

a Comissão de Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral a matéria o 

Sr. Deputado Gandini  se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão, em rito sumário, do Projeto de Lei nº 195/2020, do Deputado 

Doutor Hércules, que estabelece multa para quem divulgar notícias falsas 

sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado. Publicado no DPL do dia 

24/04/2020. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 

918/2019, da Deputada Iriny Lopes, publicado no DPL do dia 07/11/2019). Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

04/05/2020.O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça, 

para oferecer parecer oral a matéria o Sr. Deputado Gandini faz a convocação 

e avoca para relatar que opina pela constitucionalidade. Discute a matéria os 

Srs. Deputados Doutor Hércules e  Del Lorenzo Pazolini.  Não havendo mais 

oradores para discutir o Parecer , o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Sendo aprovado pelos membros da comissão. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente informa que a matéria Baixa de Pauta e 

continua sua tramitação regimental. É anunciada discussão, em rito sumário, 

do Projeto de Lei nº 239/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
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dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento e intervenção imediata 

em situação de emergência em caso de endemias, epidemias e pandemias, e do 

novo coronavírus (Covid-19), no Estado, e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 24/04/2020. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 255/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto). Na Comissão de 

Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 04/05/2020.O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça, para oferecer 

parecer oral a matéria o Sr. Deputado Gandini  se prevalece de prazo 

regimental. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 87/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que susta 

os efeitos do Provimento nº 35/2019, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado, que procedeu à desativação das serventias 

extrajudiciais deficitárias e à anexação dos seus acervos à serventia afim. 

Publicado no DPL do dia 24/10/2019. Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 

sessão ordinária (virtual) do dia 04/05/2020.O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral a matéria o Sr.  

Deputado Gandini faz a convocação. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem 

o Sr. Deputado  Enivaldo dos Anjos pede que a matéria seja sobrestada. 

Deferido.  Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Bruno 

Lamas solicita recomposição de quórum para manutenção da sessão. O Sr. 

Presidente defere. O Sr. Presidente informa que há quórum para votação. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

197/2020, do Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a redução proporcional 

das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência 

do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. Publicado no DPL do 

dia 29/04/2020. (Em anexo por se tratarem de matérias correlatas, Projeto de 

Lei n.º 205/20, do Deputado Pr. Marcos Mansur; Projeto de Lei n.º 206/20, do 

Deputado Enivaldo dos Anjos; Projeto de Lei n.º 212/20, do Deputado Capitão 

Assumção e Projeto de Lei nº 237/20, do Deputado Dr. Rafael Favatto). 

Existem emendas dos Deputados Hudson Leal e Enivaldo dos Anjos, ao 
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projeto, para serem analisadas pelas Comissões. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral a matéria o Sr. 

Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. Faz uso da palavra os Srs. 

Deputados Hudson Leal, Enivaldo dos Anjos, Pastor Marcos Mansur,  Dr. 

Rafael Favatto e Janete de Sá. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 893/2019, do Deputado Torino Marques, que 

estabelece prazo de validade de 60 (sessenta) meses do laudo e perícia médica 

que atestam o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 30/10/2019. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Constituição e Justiça, para oferecer parecer oral a matéria o Sr. Deputado 

Gandini faz a convocação e avoca para relatar e opina pela 

constitucionalidade. O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer. Discute 

a matéria os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini, Torino Marques e Luciano 

Machado. Não havendo mais oradores para discutir o Parecer, o Sr. Presidente 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Sendo aprovado pelos membros 

da comissão. A matéria é devolvida a Mesa. É feita  reunião conjunta das 

Comissões de  Cidadania e  de Finanças. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos  

faz a convocação das Comissões, avoca a matéria para relatar e opina pela 

aprovação do projeto.  O Sr. Presidente coloca em discussão o Parecer. Não 

havendo oradores para discutir, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, 

sendo aprovado pelos membros das Comissões.  A matéria é devolvida a Mesa. 

O Sr. Presidente convoca a Comissão de Saúde, para oferecer parecer oral a 

matéria o Sr. Deputado Doutor Hércules   faz a convocação e designa para 

relatar o Sr. Deputado Dr. Emilio Mameri que opina pela aprovação. Não 

havendo oradores para discutir a matéria  o Sr. Presidente encerra a discussão 

e anuncia a sua votação. Sendo aprovado pelos membros da comissão. A 

matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. 

Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos. Faz 

justificação de voto os Srs. Deputados Torino Marques, Janete de Sá e 

Alexandre Xambinho. Nada mais havendo a tratar o  Sr. Presidente  diz que 

irá encerrar a sessão antes porém convida as Sras. e Srs. Deputados para a 
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próxima que será ordinária amanhã no horário regimental. Está encerrada a 

sessão. Encerra-se às  dezoito horas.  

 


