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Vigésima Segunda Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em dezoito 

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, 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 Marcelo Santos 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. É feito um minuto de 

silêncio em homenagem ao dia Nacional de Combate ao Abuso e a 

Exploração Sexual Infantil, e aos Srs. Antonio Costa e Walace José da 

Silva. O Sr. Deputado Marcelo Santos faz um comunicado as Sras. e Srs. 

Deputados. Como o Líder do “Podemos” nesta casa de leis, comunico 

que este partido adere e integra o Bloco Parlamentar ainda existente na 

Ales, e que este parlamentar que vos fala continuará exercendo e 

liderando do referido bloco. Desta forma, nos termos do artigo 12, inciso 

4, combinado com o artigo 72, § 2º, do regimento interno, indico o Sr. 

Deputado Enivaldo dos Anjos para a função de membro efetivo da 

Comissão de Justiça, na vaga deixada com a saída do ex-Deputado 

freitas, visto que a referida vaga é de indicação do bloco parlamentar 

desde a sua origem. O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte expediente: 

Ofício nº 002/2020, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 020/2020, do 

Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao Deputado Sergio Majeski por 

cópia. (O CD com as informações se encontra na Presidência).Ofício nº 
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009/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2020. Ciente. 

À Comissão de Finanças. Projeto de Lei nº 287/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre as empresas concessionárias e 

permissionárias prestadoras de transporte público obrigadas a 

disponibilizar produtos antissépticos dentro de todos os coletivos, no 

âmbito do Estado do Espirito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

271/2020. Projeto de Lei nº 288/2020, do Deputado Marcos Garcia, que 

proíbe a suspensão e/ou a rescisão dos contratos de prestação de serviços 

dos planos de saúde durante a vigência do Plano de Contingência do 

Novo coronavírus (Covid-19) e dá outras providências. Junte-se ao 

Projeto de lei nº 213/2020.Projeto de Lei nº 290/2020, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a Lei nº a Lei Nº 6.999, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA, consolidando e atualizando as normas do 

tributo, e dá outras providências. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

208/2020.Projeto de Lei nº 291/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que dispõe sobre o atendimento bancário no Estado do Espírito 

Santo durante o estado de calamidade na saúde pública causado pela 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 293/2020, do Deputado Doutor Hércules, que 

estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos 

familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas, 

durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, 

privados ou de campanha sediados no Estado. Junte-se ao Projeto de Lei 

nº 257/2020.Projeto de Decreto Legislativo nº 043/2020, do Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a suspensão das penalidades 

referente a abertura fora do prazo de inventários durante a Pandemia no 

Espírito Santo. Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças.Projeto de 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 3 

Resolução nº 009/2020, da Mesa Diretora, que dispõe sobre eleição de 

cargo vago na Mesa Diretora durante o período em que ocorrerem as 

sessões virtuais. Publique-se. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e à Mesa Diretora. 

Requerimento nº 005/2020, do Deputado Alexandre Xambinho e outros, 

de formação da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação 

Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba. Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de criação da Frente Parlamentar. 2ª 

parte: expediente sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 

071/2020, da Mesa Diretora ao Projeto de Resolução nº 009/2020, que 

dispõe sobre eleição de cargo vago na Mesa Diretora durante o período 

em que ocorrerem as sessões virtuais. O Sr.Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Posto em votação o requerimento é 

aprovado.Indicação nº 818/2020, da Deputada Janete de Sá, ao 

Governador do Estado, para instalação de Secretarias e Órgãos Públicos 

Estaduais no Município de Cariacica/ES, a exemplo do CRE 

Metropolitano e do IEMA. 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 

819/2020, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 

tabelamento e divulgação dos preços dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - com o objetivo de permitir ao consumidor o 

conhecimento da cobrança indevida destes. 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 820/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do 

Estado, para que a Secretaria de Estado de Saúde, possa revisar a Nota 

Técnica Covid-19 N° 25/2020 - SESA/GS no sentido de adotar a 

recomendação do Conselho Federal de Medicina, no tratamento de 

pacientes portadores de Covid-19 com a cloroquina e hidroxicloroquina. 

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. Estado, para reforço da segurança pública para os 

produtores de café e municípios cafeicultores durante o período de 

colheita e distribuição que se inicia no dia 14 de maio de 2020. 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 822/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para ampliação de linha de ônibus 

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 

823/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

ampliação de linha do Sistema Transcol para criar uma rota da linha que 

liga ao Terminal de Laranjeiras passando pela Avenida Leitão da Silva, 

em 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 824/2020, do Deputado 

Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, para aquisição 

de equipamentos médico hospitalares e instalação de UTI’S para a 

Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva mantenedora do 

Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria situado no Município 

de João Neiva/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 825/2020, do Deputado 

Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para que as concessionárias 

de serviços públicos, prestadoras do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, que flexibilizem as regras de acordos de parcelamento de débitos 

para pessoas jurídicas, dispensando a exigibilidade de pagamento de 

parcela maior de entrada (50% do débito), sem prejuízo da regular e 

ininterrupta prestação dos serviços. 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 

826/2020, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para 
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prover uma renda mínima emergencial aos empreendedores solidários, 

enquanto perdurar a situação de emergência ou calamidade pública 

causada pela pandemia do Covid-19 (Coronavírus). 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 827/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, ao Governador do Estado, para proceder o pagamento da 

bonificação por desempenho até o mês de julho de 2020 para os 

profissionais em efetivo exercício, no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação, conforme previsão na Lei Complementar nº 504, de 20 de 

novembro de 2009, e no Decreto Nº 2761-R, de 31 de maio de 2011. 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 828/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para adquirir respiradores 

pulmonares para auxiliar no tratamento de pacientes graves de 

Coronavírus (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 

829/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar equipes nos terminais da Grande Vitória, no intuito 

de organizar o distanciamento necessário perante a pandemia do 

Coronavírus (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. Ficando sobrestada a 

fase das comunicações o Sr. Presidente informa que após a ordem do dia 

fará uma extraordinária para aprovação do Projeto de Resolução 

009/2020. Ordem do dia: 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. 
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(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 avoca para relatar a matéria que opina pela sua aprovação 

com emenda modificativa. Discute a matéria os Srs. Deputados Sergio 

Majeski, Del Lorenzo Pazolini, Dr. Emilio Mameri, Hudson Leal e Dary 

Pagung.  Não havendo mais oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação 

do parecer, sendo aprovado pelos membros das Comissões com a 

emenda modificativa. A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Saúde, para oferecer parecer oral ao projeto. O 

Sr. Deputado Doutor Hercules 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). Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Alexandre Xambinho pede 

baixa de pauta. O Sr. Presidente defere. É anunciada discussão única, em 
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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 saúde pública do Estado. 

Publicado no DPL do dia 07/05/2020. Pedindo e obtendo a palavra pela 

ordem o Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto, solicita 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 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, solicita baixa de pauta. O Sr. Presidente 

defere. O Sr. Presidente diz que irá encerrar a sessão, antes porém 

convida as Sras. e Srs. Deputados para a próxima que será extraordinária 

hoje às16:01. Pauta: Votação do requerimento de urgência do PR Nº 

009/2020. (Deixa de comparecer a sessão o Sr. Deputado Erick Musso). 

Está encerrada a sessão. Encerra-se às quinze horas e cinquenta e nove 

minutos. 

 

 

 

 


