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Vigésima Quinta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte  e 

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. É feito um minuto de 

silêncio em homenagem aos Srs. Gean Ronconi Venturini, Ademar 

Ferreira dos Santos, Fábio Gama, Antonio Gorini de Aguiar, Anderson 

Malarquini e José Rubens. É dispensada a leitura da ata da sessão anterior 

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

expediente: Ofício nº 010/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal 

de Contas do Estado, encaminhando a prestação mensal referente ao mês 

de abril de 2020. Ciente. À Comissão de Finanças. Ofício nº 005/2020, 

do Deputado Theodorico Ferraço, comunicando a instalação da Frente 

Parlamentar de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Federais, 

Estaduais e Municipais Empregados pelos Poderes Executivos Estadual 

e Municipais na Execução de despesas para o Combate à Pandemia do 

Covid-19, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Theodorico 

Ferraço e para Secretário Executivo, o Deputado Sergio Majeski. Ciente. 

À Secretaria para registrar o comunicado e arquivar o processo. 

Mensagem nº 076/2020, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 299/2020, que altera a Lei nº 11.102, de 27 de janeiro 

de 2020, visa a prorrogação do prazo para inscrição das famílias 
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atingidas no Cadastro Único, devido à pandemia no novo coronavírus 

(COVID). Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Mensagem nº 077/2020, 

do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 300/2020, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vitória o imóvel 

que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 078/2020, 

do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 301/2020, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cariacica o 

imóvel que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 079/2020, 

do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 302/2020, 

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de João Neiva o 

imóvel que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 080/2020, 

do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 303/2020, 

que autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar imóvel constituído de 

uma área de 1.160,89 m² localizada no Município de Pinheiros/ES, para 

a finalidade que indica e dá outras providências. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 

Mensagem nº 081/2020, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 304/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de Serra o imóvel que especifica. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 

Mensagem nº 082/2020, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 305/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de Vargem Alta o imóvel que especifica. Após o cumprimento 

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

Finanças. Projeto de Lei nº 298/2020, do Deputado Vandinho Leite, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Covid19 - coronavírus para autorizar o uso de 

cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença. Após o 
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cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 306/2020, do Deputado 

Torino Marques, que autoriza o Governo do Estado a conceder abono 

salarial aos profissionais de saúde do sistema público estadual pela 

atuação durante o Estado de Calamidade provocado pelo COVID-19. 

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 Torino Marques recorre a Comissão de Justiça. O Sr. 

Presidente defere. Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2020, 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 Pedro Canário/ES. Ciente.  

Projeto de Decreto Legislativo nº 056/2020, 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 Irupi/ES. Ciente. Requerimento nº 

024/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, indicando o seu nome para 

adesão na Frente Parlamentar de acompanhamento e fiscalização dos 

recursos federais, estaduais e municipais empregados pelos Poderes 

Executivo Estadual e Municipais na execução de despesas para o 

combate à pandemia do Covid-19. Defiro. À DCP para providenciar a 

adesão do Deputado na referida frente parlamentar. 2ª parte: expediente 

sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 072/2020, do 

Deputado Marcos Garcia e outros, ao Projeto de Lei nº 256/2020, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias em 

funcionamento no Estado concederem aos seus clientes que possuem 

conta salário o acesso a todos os serviços bancários mediante aplicativo 

e internet banking e dá outras providências. Baixa de pauta a pedido do 

autor.  Requerimento de Urgência nº 073/2020, do Deputado Fabrício 

Gandini, Líder do CIDADANIA, ao Projeto de Lei nº 300/2020, que 

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vitória o imóvel que 
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especifica. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Não 

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

votação o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 

074/2020, do Deputado Fabrício Gandini, Líder do CIDADANIA, ao 

Projeto de Lei nº 599/2019, de sua autoria, que declara patrimônio 

histórico material do Estado o Santuário-Basílica de Santo Antônio. O 

Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo 

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

o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 075/2020, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros ao Projeto de Lei nº 

290/2020 que altera a Lei nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. 

Discute a matéria os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini e Dary Pagung 

como líder do governo. Não havendo mais  oradores encerra a discussão 

e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que a votação será 

nominal. Votam Sim os Srs. Deputados Capitão Assumção, Carlos Von, 

Del Danilo Bahiense, Del Lorenzo Pazolini, Torino Marques e Vandinho 

Leite. E Não 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, 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, e Theodorico Ferraço e uma 

abstenção do Sr. Presidente. O Sr. Presidente informa que fica rejeitado 

o requerimento de urgência. Fazem justificação de voto o Sr. Deputado 

Del Lorenzo Pazolini. 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.Esgotado  o 

tempo da fase do expediente. Passa-se para à Ordem do dia:  É anunciada 
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discussão em rito sumário, do 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/ES. 

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

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2888/2020, pela 

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

discussão o Projeto de Decreto Legislativo.Não Havendo oradores 

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

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

discussão em rito sumário, do 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/ES. 

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

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2888/2020, pela 

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

discussão o Projeto de Decreto Legislativo.Não Havendo oradores 

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

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

discussão em rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 55/2020, 

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 Pedro Canário/ES.  

Publicado no ales digital do dia 22/05/2020. Parecer nº 01/2020, da 

Comissão Especial criada pelo Ato nº 2888/2020, pela 

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

discussão o Projeto de Decreto Legislativo. Não Havendo oradores 

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

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

discussão em rito sumário, do Projeto de Decreto Legislativo nº 56/2020, 

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

do estado de calamidade pública no Município de Irupi/ES. Publicado no 

ales digital do dia 22/05/2020. Parecer nº 01/2020, da Comissão Especial 

criada pelo Ato nº 2888/2020, pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo. Discute aos projetos o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini. 

Não Havendo  mais oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o Projeto é aprovado contra um voto. Em Mesa para 

Promulgação. Faz justificação de voto o Sr. Deputado Sergio Majeski.  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). 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, Gandini e Vandinho Leite, 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 faz a convocação e avoca  para relatar a matéria 
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que opina pela sua aprovação com emendas. Dicutem a matéria os Srs. 

Deputados Vandinho Leite e  Hudson Leal. Não mais havendo oradores, 

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

membros da Comissão com emendas. A matéria é devolvida a 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 com emendas.  

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

parecer, sendo aprovado pelos membros da Comissão com emendas. A 

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

Justiça, para oferecer parecer oral as emendas. O Sr. Deputado Gandini 

faz a convocação e designa a Deputada Janete de Sá para relatar as 

emendas.  A Sra. Deputada Janete de Sá 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 saúde pública do Estado. Publicado no DPL do dia 

07/05/2020. O Presidente da Comissão de Justiça, Deputado Gandini, 

designou para relatar a matéria o Deputado Cel. Alexandre Quintino, que 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 20/05/2020. (Prazo até o dia 27/05/2020). 

Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado do 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. Na Comissão de 

Justiça o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 
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19/05/2020. (Prazo até o dia 26/05/2020). Pedindo e obtendo a palavra 

pela ordem o Sr. Deputado do Dr. Rafael Favatto solicita baixa de pauta. 

O Sr. Presidente defere. Finda a ordem do dia passa-se para a fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Dr. Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes e Janete 

de Sá. Passa-se às Lideranças Partidárias. Faz  uso da palavra como  

Lider do PSL o Sr.  Deputado Del Danilo Bahiense, que solicita seu 

desligamento do Partido. O Sr. Presidente encaminha para o Secretário 

Geral da Mesa Diretora para que seja feito o desligamento conforme 

pedido do Sr. Deputado. Fazem uso da palavra na fase dos oradores os 

Srs. Deputado Enivaldo dos Anjos. 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 amanhã no horário 

regimental. Está encerrada a sessão. Encerra-se às dezessete horas e 

quarenta e três minutos.  


