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Vigésima Quarta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte 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. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o Sr. Deputado Euclério Sampaio solicita inversão 

da ordem do dia. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em votação 

é aprovado. O Sr. Presidente faz leitura do seguinte expediente. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 53/2020, 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 Mimoso do Sul. Ciente. Publique-se. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 54/2020, 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 Boa 

Esperança. Ciente. Publique-se. 2ª parte: expediente sujeito a 

deliberação:  O Sr. Presidente propõe aos Srs. Deputados que as votações 

das indicações sejam feito em bloco. O Sr. Presidente coloca em votação. 

Posto em votação é aprovado. Indicação nº 850/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para concessão de 

isonomia aos Agentes de Polícia Civil do Estado. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 851/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 

do Estado, para adequação na Nota Técnica Covid-19 N° 35/2020, de 

realização de atividades religiosas presenciais nos municípios do 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. Indicação nº 852/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para conclusão do muro de 

contenção, no início da Rua Luiz Paulo Azeredo, no Bairro Novo Parque, 

Município de Cachoeiro de Itapemirim-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 853/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 

do Estado, para reforma do campo do Novo Parque, Bairro Novo Parque, 

Município de Cachoeiro de Itapemirim-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 854/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 

do Estado, para pavimentação asfáltica da estrada que liga o Bairro 

Village da luz à comunidade de Monte Líbano, no Município de 

Cachoeiro de Itapemirim-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 

855/2020, da Deputada Janete de Sá, à Mesa Diretora, para suspensão do 

Recesso do mês de julho de 2020, estabelecido no inciso I, do art. 2º, do 

Regimento Interno. 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. Discutem as indicações os Srs. 

Deputados Del Danilo Bahiense e Janete de Sá. Ordem do dia: É 

anunciada discussão, em rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 46/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no 
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art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública, no Município de Alegre/ES. 

Publicado no ales digital do dia 18/05/2020. Parecer nº 01/2020, da 

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2887/2020, pela 

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

discussão o Projeto. Não havendo oradores encerra discussão e anuncia 

a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra um voto. Em Mesa 

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

de Decreto Legislativo nº 47/2020, 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 Apiacá/ES. Publicado no ales digital do dia 18/05/2020. 

Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2887/2020, 

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

em discussão o Projeto Não havendo oradores encerra discussão e 

anuncia a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra um voto. Em 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 48/2020, 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 Ibitirama/ES. Publicado no ales 

digital do dia 18/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial 

criada pelo Ato nº 2887/2020, pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. Não havendo 

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

aprovado contra um voto. Em Mesa para Promulgação. É anunciada 

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

49/2020, 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 Rio 

Bananal/ES. Publicado no ales digital do dia 18/05/2020. Parecer nº 

01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2887/2020, pela 
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constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o Projeto. Não havendo oradores encerra discussão e anuncia 

a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra um voto. Em Mesa 

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

de Decreto Legislativo nº 50/2020, 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 Ponto Belo/ES Publicado no ales digital do dia 18/05/2020. 

Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato nº 2887/2020, 

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

em discussão o Projeto. Não havendo oradores encerra discussão e 

anuncia a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra um voto. Em 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 51/2020, 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 Gabriel da Palha/ES. 

Publicado no ales digital do dia 19/05/2020. Parecer nº 01/2020, da 

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2887/2020, pela 

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

discussão o Projeto. Não havendo oradores encerra discussão e anuncia 

a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra um voto. Em Mesa 

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

de Decreto Legislativo nº 52/2020, 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 Presidente Kennedy/ES. Publicado no ales digital do dia 

19/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial criada pelo Ato 

nº 2887/2020, pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o Projeto. Não havendo oradores encerra 

discussão e anuncia a sua votação.  Posto em votação é aprovado contra 

um voto. Em Mesa para Promulgação. É anunciada discussão única, em 
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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). 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; e pareceres orais das Comissões 

de Educação e de Saúde, ambos pela aprovação, com o acolhimento da 

emenda modificativa, de autoria do Deputado Vandinho Leite e outros, 

à emenda substitutiva n.º 02, de autoria do Deputado Gandini. Na 

Comissão de Defesa do Consumidor o relator, Deputado Dary Pagung, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 19/05/2020. (Prazo até o dia 26/05/2020). 

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. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Defesa do Consumidor, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Dary Pagung 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 faz a convocação e avoca para relatar a matéria 
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que opina pela Constitucionalidade. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 

da Comissão. A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Defesa do Consumidor, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Dary Pagung faz a convocação e avoca para 

relatar a matéria que opina pela sua aprovação. Discute a matéria os Srs. 

Deputados Del Lorenzo Pazolini e Euclério Sampaio.  Não havendo mais 

oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado 

pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral 

ao projeto. O Sr. Deputado Euclério Sampaio faz a convocação e avoca 

para relatar a matéria que opina pela sua aprovação. Não havendo 

oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, 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. 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 saúde 

pública do Estado. Publicado no DPL do dia 07/05/2020. Na Comissão 

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

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

19/05/2020. (Prazo até o dia 26/05/2020). O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação e designa o Sr. Deputado Coronel 

Alexandre Quintino para relatar a matéria que se prevalece de prazo 

regimental. 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, 
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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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Marcelo Santos, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 19/05/2020. (Prazo até o dia 26/05/2020). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini, passa para o relator o Sr. Deputado 

Marcelo Santos que se prevalece de prazo regimental. Passa-se para a 

fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Dary 

Pagung, Del Danilo Bahiense (Assume a Presidência  o Sr. Deputado 

Torino Marques), Del Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules e Dr. Emilio 

Mameri. 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 25 de maio, no horário regimental.(Deixa de 

comparecer à sessão o Sr. Deputado Erick Musso). Está encerrada a 

sessão. Encerra-se às dez horas e vinte e oito minutos. 


