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Vigésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em treze 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. É dispensada a leitura da ata da sessão 

anterior e considerada aprovada. O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte 

expediente: Projeto de Lei nº 285/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que 

dispõe sobre a suspensão do prazo preclusivo para a validade dos concursos 

públicos, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito 

do Estado. Publique-se Após o cumprimento do art. 120 do RI as Comissões 

de Justiça, Cidadania e Finanças. 2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A 

DELIBERAÇÃO: Indicação nº 809/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para fazer a ligação da água no loteamento Cidade 

Nova, Município de Iúna pela CESAN. 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 810/2020, do 

Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para realização de 

obras de reparo e pintura na Avenida Audifax Barcelos em toda sua extensão. 

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 811/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de ações nas quadras escolares para o 

atendimento da população por parte da Caixa Econômica Federal, com a 
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intenção de evitar aglomerações nas agências, atuando no combate a expansão 

da pandemia (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 812/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para realizar procedimento de dedetização e 

desinfecção do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no Município de São 

Mateus - 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 813/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao 

Governador do Estado, para realizar procedimento de dedetização e 

desinfecção do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, no Município de Barra de 

São Francisco – 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 814/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para realizar procedimento de dedetização e 

desinfecção no Hospital Silvio Avidos, no Município de Colatina - 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 815/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, 

para realizar procedimento de dedetização e desinfecção nas Escolas da Rede 

Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo antes do retorno das aulas. 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 816/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do 

Estado, para a retirada de um dos quebra-molas instalados na BR-482, nas 

proximidades da “Ponte do Aésion”, entre os Municípios de Guaçuí e Dores 

do Rio Preto – 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 817/2020, da Deputada Janete de 

Sá, ao Governador do Estado, para cessão de um espaço nas dependências da 

CEASA/ES, para a instalação de um Centro de Distribuição e Comercialização 

de Produtos das Cooperativas de Agricultura Familiar Capixaba, 
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proporcionando uma estrutura compatível com a importância desse segmento 

para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. 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.  O Sr. 

Presidente responde o questionamento feito na ultima sessão pelo Deputado 

Doutor Hércules e informa que a Presidência e a Mesa Diretora está a 

disposição da Comissão de Saúde.  O Sr. Presidente também informa que em 

ocorrência a renuncia do Sr. Deputado Luciano Machado de seu cargo na Mesa 

Dietora como 1º Secretário, ele propõe que na segunda feira apresentara uma 

resolução para que a votação seja feita quando voltar as sessões presencias, e 

que enquanto não seja feita essa eleição a Sra. Deputada Raquel Lessa assuma 

essa vaga. Não havendo mais expediente a ser lido passa-se para a fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Dary Pagung, 

Euclério Sampaio, Fabricio Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Eng. José 

Esmeraldo, Luciano Machado, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur.  Ordem do 

dia: É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Lei nº 239/2020, 

do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Cel. 

Quintino, ofereceu parecer oral pela sua inconstitucionalidade e, por ter 

esgotado o tempo da sessão, a votação ficou adiada. Já discutiu a matéria na 

comissão o Deputado Del. Lorenzo Pazolini. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça o Sr. Deputado Gandini  para dar prosseguimento na 

discussão. Continuam discutindo a matéria os Srs. Deputados Del Lorenzo 

Pazolini, Vandinho Leite, Iriny Lopes, Marcelo Santos. Não havendo mais 

oradores para discutir o parecer, é anunciada a sua votação, sendo aprovado 

pelos membros da Comissão o Parecer da Comissão de Justiça. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em votação. Encaminham votação 

os Srs. Deputados Dary Pagung como Lider do Governo e Del Lorenzo 

Pazolini como Autor. O Sr. Presidente informa que a votação será nominal 
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Votam sim os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 

Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos 

Anjos, Euclério Sampaio, Gandini, Hudson Leal, Janete de Sá, Luciano 

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

Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski. Votam Não os Srs. Deputados Capitão 

Assumção, Carlos Von, Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo 

Pazolini, Iriny Lopes, Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr. Presidente 

informa que fica rejeitado o Projeto. Arquive-se a matéria. Fazem justificação 

de voto os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio 

Mameri, Bruno Lamas e Luciano Machado. O Sr. Presidente solicita aos 

presidentes das Comissões, para que quando forem realizar  as  reuniões das 

Comissões Virtual, que antes sejam combinado com o Secretário Geral da 

Mesa, para não haverem contritos de horário. É anunciada discussão, em rito 

sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2020, 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/ES. Publicado no DPL do dia 05/05/2020. Parecer 

nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela 

constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. Presidente consulta os Srs. 

Deputados se fazem a votação em bloco ou individual dos projetos de decreto 

legislativo de calamidade pública nos municípios. Fica decidido entre os Srs. 

Deputados que a votação será em bloco.O Sr. Presidente coloca em discussão 

o Projeto. Discutem o Projeto os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini e Bruno 

Lamas. Não havendo mais oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. Em Mesa para Promulgação. 

É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 

36/2020, 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 Cariacica/ES. Publicado no 

DPL do dia 13/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo 

Ato nº 2878/2020 pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão o Projeto. Discutem o Projeto os Srs. 

Deputados Del Lorenzo Pazolini e Bruno Lamas.Não havendo mais oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é 

aprovado. Em Mesa para Promulgação.É anunciada discussão, em rito 

sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2020, 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 Itaguaçu/ES. Publicado no DPL do dia 13/05/2020. Parecer nº 

01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela 

constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o Projeto. Discutem o Projeto os Srs. Deputados Del Lorenzo 

Pazolini e Bruno Lamas. Não havendo mais oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. Em Mesa para 

Promulgação. É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 38/2020, 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 Itapemirim/ES. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão 

Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. Discutem o Projeto 

os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini e Bruno Lamas. Não havendo mais 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

Projeto é aprovado. Em Mesa para Promulgação. É anunciada discussão, em 

rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2020, 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 Marataízes. Publicado no DPL do dia 13/05/2020. 

Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela 

constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o Projeto. Discutem o Projeto os Srs. Deputados Del Lorenzo 

Pazolini e Bruno Lamas.Não havendo mais oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. Em Mesa para 
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Promulgação.É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 40/2020, 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 Muqui/ES. 

Publicado no DPL do dia 13/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão 

Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. Discutem o Projeto 

os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini e Bruno Lamas. Não havendo mais 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

Projeto é aprovado. Em Mesa para Promulgação. É anunciada discussão, em 

rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2020, 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 Muniz Freire/ES. Publicado no DPL do dia 

13/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 

2878/2020 pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. Presidente 

coloca em discussão o Projeto. Discutem o Projeto os Srs. Deputados Del 

Lorenzo Pazolini e Bruno Lamas. Não havendo mais oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. Em 

Mesa para Promulgação. É anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 42/2020, 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 Baixo 

Guandu/ES. Publicado no DPL do dia 13/05/2020. Parecer nº 01/2020, da 

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2878/2020 pela constitucionalidade, 

legalidade e aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. 

Discutem o Projeto os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini e Bruno Lamas. 

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

em votação o Projeto é aprovado. Em Mesa para Promulgação. 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 
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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 da Deputada Iriny Lopes e dos Deputados Marcos Garcia, 

Del. Lorenzo Pazolini, Dary Pagung e Gandini, ao projeto, para serem 

analisadas pelas Comissões. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, com o acolhimento das emendas 

apresentadas pelo Deputado Gandini e pela Deputada Janete de Sá. Na 

Comissão de Educação o relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do 

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

11/05/2020. (Prazo até o dia 18/05/20). O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Educação, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Vandinho 

Leite faz a convocação e se prevalece de prazo regimental.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 261/2020, do 

Deputado Alexandre Xambinho, que prevê a suspensão temporária dos atos 

destinados ao envio de certidões para protesto de débitos inscritos em dívida 

ativa, tributária ou não, no âmbito do Estado, durante o período de pandemia 

de Corona Vírus. Publicado no DPL do dia 05/05/2020. Na Comissão de 

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

relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 11/05/2020. (Prazo até o 

dia 18/05/20). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer 

parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo 

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

de Lei nº 253/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a 

antecipação da comemoração de feriados, enquanto vigorar o decreto nº 4593 

– R de 13 de março de 2020 que dispõe sobre o estado de emergência de saude 

pública do Estado. Publicado no DPL do dia 07/05/2020. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o  Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto, pede baixa de pauta. 

O Sr. Presidente defere. É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 227/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe 
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sobre a autorização ao Poder Executivo majorar em até 100% (cem por cento) 

a alíquota incidente de ICMS para cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigos 

correlatos, durante prazo de aplicação de medidas decorrentes da Pandemia do 

Vírus COVID-19. Publicado no DPL do dia 07/05/2020. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o  Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto, pede baixa de pauta. 

O Sr. Presidente defere. Passa-se às Lideranças Partidárias. Fazem uso da 

palavra como  Lider do AVANTE   o Sr.  Deputado Carlos Von. Nada mais 

havendo a tratar o Sr. Presidente diz que irá encerrar a sessão antes porém 

convida as Sras. e Srs. Deputados para a próxima que será ordinária no dia 

dezoito de maio do corrente ano, no horário regimental. Está encerrada a 

sessão. Encerra-se às onze horas e trinta e sete minutos. 

 

 

 

 


