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Trigésima Quinta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

dezesseis de junho 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 

leitura do seguinte expediente: Ofício de Origem Externa nº 

017/2020/132/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando 

anexo o extrato do Termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona. Ciente. 

À Comissão de Finanças. Ofício de Origem Externa nº 

018/2020/140/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando 

anexo o extrato do Termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona. Ciente. 

À Comissão de Finanças. Projeto de Lei nº 345/2020, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a concessão de auxílio 

financeiro aos proprietários de veículos destinados ao transporte coletivo 

escolar, de turismo, taxistas e motoristas de aplicativos, em razão do 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça, de Cidadania, de Saúde, de Mobilidade Urbana e de Finanças. 

Projeto de Resolução nº 010/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos e da 

Mesa Diretora, que cria na Assembleia Legislativa do Estado o espaço 
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“Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma que 

especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos). Requerimento de 

Informação nº 055/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Secretário 

de Estado de Saúde, solicitando informações relacionadas a contratação 

de empresas para serviços de radiologia pela Secretaria Estadual de 

Saúde - SESA/ES, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. 2ª parte: 

expediente sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 88/2020, 

do Deputado Pr. Marcos Mansur, Líder do PSDB, ao Projeto de Lei nº 

333/2020, dos Deputados Delegado Danilo Bahiense e Pr. Marcos 

Mansur, que dispõe sobre o fechamento das igrejas e os templos de 

qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade 

pública no Estado e dá outras providências. O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento. Encaminham votação os Srs. Deputados Pr. 

Marcos Mansur e Del Danilo Bahiense como autores  e Dary Pagung 

como líder do Governo. O Sr. Presidente informa que a votação será 

nominal. Votam Sim 11 dos Srs. Deputados e Não 14 dos Srs. Deputados 

e uma abstenção. Fica rejeitado o requerimento de urgência. Fazem 

justificativa de voto os Srs. Deputados Pr. Marcos Mansur, Sergio 

Majeski e  Vandinho Leite. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick 

Musso). Indicação nº 1054/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao 

Governador do Estado, para isentar do pagamento de IPVA e demais 

taxas, para a categoria de trabalhadores com veículos que exercem 

atividade de transporte escolar e transporte turístico, enquanto perdurar 

os efeitos do Decreto 4625-R de 04 de abril de 2020 e/ou postergar o 

pagamento. 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 1055/2020, do Deputado 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para implantação de sinalização 

e redutor de velocidade (lombada) na Rodovia ES-465 altura do Km 6 da 

Rota do Lagarto, sentido Cascata do Galo - Município de Domingos 
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Martins/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 1056/2020, do Deputado 

Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para aumentar a fiscalização 

acerca do cumprimento das regras impostas ao transporte coletivo 

público no Estado com a finalidade de promover o fiel cumprimento do 

decreto estadual, por meio da aplicação das penalidades previstas para 

casos de descumprimento, qual seja, cominação de multa por cada ônibus 

que for identificado com passageiros acima do número permitido. 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 1057/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para instalação de uma Praça Saudável 

- Academia Popular, para atender o Bairro Paraíso, no Município de São 

Gabriel da Palha/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 1058/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para repasse de recursos 

financeiros para obras de calçamento da Rua Paulino Massucatti, no 

Bairro São Sebastião, Município de São Gabriel da Palha/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 1059/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para disponibilizar e providenciar 

uma equipe para fazer a desinfecção das áreas expostas das ambulâncias, 

com equipamentos de higienização e limpeza. 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 1060/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para que os profissionais de saúde fiquem isentos 

do pagamento de pedágio, enquanto perdurar o estado de calamidade no 

Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 
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oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação 

a indicação é aprovada. Indicação nº 1061/2020, do Deputado Vandinho 

Leite, ao Governador do Estado, para criação de Delegacia ou Núcleo de 

atendimentos emergenciais de ocorrências policiais de caráter criminal, 

de defesa civil, informações e assistencial aos motoristas de aplicativos 

de transporte privado, bem como, taxistas e motoristas de ônibus dentro 

de estrutura integrada à Polícia Civil, SESP - Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa Social, Guardas Municipais. 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 1062/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para construção de creche pública no 

Bairro Jardim Vitória, Município de São Gabriel da Palha/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 1063/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para instalação de uma Praça Saudável 

- Academia Popular, para atender o Bairro Jardim Vitória, no Município 

de São Gabriel da Palha/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 

1064/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

criação de uma linha de crédito para condutores de transportes escolares 

autônomos, utilizando recursos já disponibilizados pelo Governo no 

programa de crédito emergencial denominada “Linha do Emprego”. 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 1065/2020, do Deputado Fabrício 

Gandini, ao Governador do Estado, para a instalação de redutores de 

velocidade ou radar fixo na localidade próxima ao trevo de Muniz Freire, 

na rodovia que liga o município de Alegre ao município de Cachoeiro de 

Itapemirim. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1066/2020, do Deputado 

Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para a recuperação do 

asfalto do trecho compreendido entre o Trevo de Ângelo Frechiani, no 

município de Colatina, ao município de Pancas, na rodovia ES 341. 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 faz inversão da fase da ordem do 

dia. Posto em votação é aprovado. Ordem do dia: É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 707/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e 

banho em cães e gatos, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

09/09/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 715/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a exigência de 

contas de prestação de serviços e outros para a comprovação de endereço 

residencial. Publicado no DPL do dia 09/09/2019. Não havendo oradores 

a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, 

em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 719/2019, do Deputado Marcos 

Garcia, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cafeicultura 

em promover a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, com vistas 

à geração de renda, empregos e divisas para o Estado. Publicado no DPL 

do dia 11/09/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão.  É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 731/2019, do Deputado Capitão Assumção, que acrescenta o art. 1º-A 

e incisos a Lei nº 10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição de 

cobrança da taxa de visita técnica ao consumidor para elaboração de 

orçamento no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 16/09/2019. 

Não havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É 

anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 

732/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a criação 

do sistema de coleta, reaproveitamento e destinação de resíduos 
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provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados em 

supermercados, hortifrútis, quitandas e feiras no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 16/09/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 867/2019, do Deputado Dary Pagung, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de lentes de aumento 

(lupas) para facilitar a visualização de preços e rótulos dos produtos pelos 

mercados, supermercados e hipermercados. Publicado no DPL do dia 

22/10/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 868/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a 

alienação onerosa de armas de fogo aos agentes públicos ativos e 

inativos, sob o regime de acautelamento, utilizadas em serviço, e de 

armas de fogo descarregadas. Publicado no DPL do dia 22/10/2019. Não 

havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada 

discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 881/2019, do 

Deputado Gandini, que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho 

nas consultas pediátricas em crianças a partir de três anos de idade, 

atendidas pela rede pública e privada de saúde, no âmbito do Estado. 

Publicado no DPL do dia 25/10/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 884/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade dos semáforos receberem sensores, 

no âmbito do Estado, que aumentem em 50% (cinquenta por cento) o 

tempo de travessia para os idosos e pessoas com deficiência, acionados 

pela aproximação de seu cartão de gratuidade dos transportes públicos. 

Publicado no DPL do dia 25/10/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 897/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

que proíbe o aumento nos preços dos produtos para a realização de 

filetagem, trituração e limpeza de carne e outros, em açougues e 

estabelecimentos congêneres. Publicado no DPL do dia 30/10/2019. Não 
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havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada 

discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 899/2019, do 

Deputado Renzo Vasconcelos, que declara o Município de São Roque do 

Canaã Capital da Goiaba no Estado. Publicado no DPL do dia 

05/11/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão.  É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 903/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre 

a instituição do Programa de Incentivo à Renegociação de Dívidas e 

Combate ao Superendividamento no âmbito do Estado, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 05/11/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 914/2019, do Deputado 

Vandinho Leite, que acrescenta dispositivo à Lei 10.976 de 14 de janeiro 

de 2019, que consolida a legislação em vigor referente à declaração de 

utilidade pública no âmbito do Estado, e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 07/11/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 957/2019, da Deputada Janete de Sá, que 

determina que os consumidores de Planos de Saúde não precisam de 

autorização prévia como condição para a realização de atendimento de 

saúde no Estado. Publicado no DPL do dia 22/11/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão.  É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1006/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a destinação e acomodação 

apropriada de animais domésticos nos processos de reintegração de posse 

e de demolição de imóveis, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 

dia 16/12/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão.  É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 1008/2019, do Deputado Capitão Assumção, que ficam proibidos os 

valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade 

(TOI) na mesma conta, fatura ou boleto bancários e congêneres, no qual 

se remunere o serviço de luz, água, gás e similares, no âmbito do Estado. 
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Publicado no DPL do dia 16/12/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 1012/2019, do Deputado Eng.º José 

Esmeraldo, que obriga os hospitais, clínicas, prontos-socorros e demais 

estabelecimentos de saúde, de natureza pública ou privada, a divulgarem 

nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias e demais dados 

disponíveis de pacientes internados e não identificados no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 16/12/2019. Não havendo oradores a 

matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 

2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1016/2019, do Deputado Vandinho Leite 

e outros, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.777 de 18 de 

dezembro de 2017, que disciplina atividades que ofertam acesso à rede 

mundial de computadores por pessoas jurídicas de direito privado de 

forma onerosa e/ou gratuita no âmbito do Estado, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 18/12/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1017/2019, do Deputado Dr. 

Rafael Fvatto, que disciplina a obrigatoriedade do gerenciamento 

adequado de resíduos sólidos gerados em eventos públicos, privados ou 

público-privados no Estado. Publicado no DPL do dia 18/12/2019. Não 

havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada 

discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1022/2019, do 

Deputado Carlos Von, que estabelece o rol de direitos aos usuários do 

serviço de administração das rodovias estaduais, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 18/12/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1025/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que estabelece que os aplicativos disponibilizados 

nas plataformas digitais sejam proibidos de efetuar a cobrança imediata 

sem o consentimento do consumidor após o tempo de teste gratuito, no 

âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 20/12/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão 
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especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1030/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que institui a Política Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado, objetivando promover 

o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira como forma de 

promoção de programas de inclusão social, de qualidade de vida das 

comunidades pesqueiras, de geração de trabalho e renda e de 

conservação da biodiversidade aquática para o usufruto desta e das 

gerações futuras. Publicado no DPL do dia 20/12/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 1031/2019, do Deputado Dr. 

Hércules, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes centros 

comerciais e áreas de elevada aglomeração de pessoas, disponibilizarem 

área para atendimento de primeiros socorros aos seus frequentadores e 

atendimento de remoção médica, nos temos que especifica. Publicado no 

DPL do dia 06/01/2020. Não havendo oradores a matéria segue para a 

terceira sessão.  É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 49/2020, do Deputado Vandinho Leite, que veda a concessão 

de título de utilidade pública estadual a entidades condenadas, com 

sentença transitada em julgado, por prática de trabalho infantil. 

Publicado no DPL do dia 11/02/2020. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 95/2020, do Deputado Capitão Assumção, 

que proíbe as empresas aéreas de realizar a cobrança ao consumidor das 

bagagens de mão, regulamentadas pela Resolução nº 400 da ANAC. 

Publicado no DPL do dia 14/02/2020. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 99/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, 

que acrescenta o inciso XVI ao artigo 4º da Lei nº 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre ICMS gerado pela venda de 

produtos no varejo e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

19/02/2020. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão.  É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 
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nº 102/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, que estabelece reserva 

de vagas de estágio para alunos oriundos da rede pública estadual de 

ensino. Publicado no DPL do dia 19/02/2020. Não havendo oradores a 

matéria segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 

1ª sessão, do Projeto de Lei nº 157/2020, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que dispõe sobre a gratuidade de fornecimento de água potável 

em lanchonetes, bares e restaurantes. Publicado no DPL do dia 

17/03/2020. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 158/2020, do Deputado Luciano Machado, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de Placas em Braille com informações das 

linhas e seu roteiro de viagem nos terminais rodoviários do Estado. 

Publicado no DPL do dia 17/03/2020. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 168/2020, do Deputado Marcos Garcia, que 

obriga os indivíduos que apresentem possibilidade de contaminação a 

realizarem o teste para o Covid-19 e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 17/03/2020. Baixa de pauta a pedido do autor. O Sr. 

Presidente defere. É anunciada discussão especial, em 1ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 187/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe 

sobre o uso da telemedicina durante crises causadas por pandemias, 

epidemias e outras a fins no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

18/05/2020. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão. Discussão especial, em 1ª sessão, do 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. Publicado no DPL do dia 18/05/2020. Não havendo oradores 

a matéria segue para a segunda sessão. Passa-se para a fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Enivaldo dos 

Anjos, Euclério Sampaio, Hudson Leal, Iriny Lopes e Janete de Sá. 

Passa-se para o Grande Expediente: em acordo com os Srs. Deputados a 
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Liderança Partidária fará uso da palavra na próxima sessão. Fazem uso 

da palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Eng. José Esmeraldo, 

Luciano Machado e Pr. Marcos Mansur. 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 dezessete de 

junho, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Encerra-se às 

dezesseis horas e quarenta e quatro minutos. 

 

 


