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Trigésima Sexta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em dezessete 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.É feito um minuto de 

silêncio em homenagem ao Edilan Alves de Almeida. O Sr. Presidente 

faz leitura do seguinte expediente: Mensagem nº 010/2020, do 

Governador do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 

782/2019, de autoria do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

declara patrimônio imaterial do Estado a Rota Vale do Inhame. Ciente. 

À Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 346/2020, do Deputado Doutor 

Hércules, que dispõe sobre normas, requisitos e critérios sobre doação de 

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

Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 

347/2020, do Deputado Bruno Lamas, que autoriza o Estado a executar 

ações de identificação, de demarcação, de cadastramento, de registro e 

de fiscalização dos bens imóveis do Estado e a regularizar as ocupações 

desses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, 

além de outras disposições. Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Projeto de Lei nº 348/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe 
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sobre os órgãos privados de proteção ao crédito proibidos de incluírem 

em seus bancos de dados negativos o nome de consumidores, no âmbito 

do Estado. Junte-se ao Projeto de Lei nº 235/2020. Projeto de Resolução 

nº 011/2020, da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 3.418, de 07 de 

agosto de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento funcional na 

carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado - Ales. Após 

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

Justiça, de Cidadania e de Finanças. Requerimento de Informação nº 

056/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de Estado de 

Educação, para que seja informado se há alguma previsão para início das 

obras de reforma e ampliação da EEEFM Manoel Lopes, localizada no 

Bairro Taquara II, Serra/ES. Oficie-se. Requerimento de Urgência nº 

92/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros ao Projeto de 

Lei nº 339/2020, de sua autoria, 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. Baixa de pauta a pedido do autor. 

Requerimento de Urgência nº 093/2020, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, Líder do PSD, ao Projeto de Lei nº 344/2020, de sua autoria, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos que 

comercializam fogos de artifício e/ou explosivos com potência similar 

realizarem a identificação dos dados dos seus clientes para efeito de 

mantê-los em cadastro e de encaminhamento às Polícias Civil e Militar, 

na forma que especifica. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. Fazem 

justificação de voto os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini, Del Danilo 

Bahiense e Enivaldo dos Anjos. Requerimento nº 003/2020, do Deputado 

Marcelo Santos, solicitando a prorrogação do prazo da CPI DAS OBRAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS, até o final da Décima Nona Legislatura. 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. Indicação nº 1067/2020, da Deputada Raquel 
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Lessa, ao Governador do Estado, para Instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e Internet 3G no Córrego Bley, 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 1068/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para instalação de Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G na localidade de Paranazinho, no 

Município de Pancas/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 

1069/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reforma do Ginásio Esportivo do Distrito de Vila Fartura, 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 

1070/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de reforma na praça do setor África, localizada em 

Cidade Continental, no Município de Serra/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 1071/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de limpeza na Praça Santa Mãe 

de Deus localizada em Parque das Gaivotas, no Município de Serra/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 1072/2020, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para instalação de torre de telefonia 

móvel no Distrito de Ararai, Município de Alegre/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 1073/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para abertura de linha de crédito especial aos 
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Floricultores 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 

1074/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador 

do Estado, para promoção “post mortem” aos Militares Estaduais 

falecidos em consequência do contágio ao 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 1075/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para aquisição de um trator agrícola de 105 cv, 

para a Prefeitura Municipal de Piúma/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 1076/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para isenção do pagamento de IPVA, às vans de transporte 

escolar do Estado, em razão da 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. Indicação nº 1077/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para reforma da Quadra de Esportes do 

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 1078/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para calçamento Rural, obras de 

pavimentação no Patrimônio do Bis, no Município de Nova Venécia/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 1079/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de 01 (uma) ambulância 

tipo semi UTI móvel para atender o Município de Boa Esperança/ES. O 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 1080/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de um secador de café 

rotativo, e 01 (um) elevador de café de 10 (dez) polegadas com motor de 

10cv (dez), para atender a Associação de Agricultores Familiares do 

Córrego das Flores, no Município de Águia Branca/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 1081/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para implantação de detectores de metais nos 

pontos de acesso de escolas e universidades 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 1082/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de obras de reforma na Segunda 

Ponte, localizada próximo à rodoviária de Vitória, que dá acesso à BR-

262 e liga a capital Vitória às cidades de Vila Velha e Cariacica. 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. Em acordo com os Srs. Deputados o Sr. Presidente 

faz inversão da ordem do dia. Ordem do dia: É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às Comissões 

Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É 

anunciada discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 

719/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a Política 
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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 às Comissões Permanentes. É 

anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª 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 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 às Comissões 

Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. 

É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É 

anunciada discussão especial, em 3ª 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 
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Estado. Publicado no DPL do dia 25/10/2019. Não havendo oradores a 

matéria segue para às Comissões Permanentes. É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª 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 havendo oradores a matéria segue para às 

Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 3ª 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 às 

Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª sessão, 

do Projeto de Lei nº 957/2019, da Deputada Janete de Sá, que determina 
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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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às 

Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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. Publicado no DPL do dia 16/12/2019. 

Não havendo oradores a matéria segue para às Comissões Permanentes. 

É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às 

Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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 a 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 

às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 1017/2019, do Deputado Dr. Rafael Fvatto, 
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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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão 

especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão 

especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 49/2020, do Deputado 
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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 terceira sessão. É 

anunciada discussão especial, em 2ª 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 terceira sessão. É 

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

sessão, do Projeto de Lei 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 terceira 

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

especial, em 2ª 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 terceira 

sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª 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 
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a fins no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 18/05/2020. Não 

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

discussão especial, em 2ª 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 terceira sessão. Fazem uso da palavra na fase dos 

oradores os  Srs. Deputados Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques, Vandinho Leite, Adilson Espindula (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Marcelo Santos), Alexandre Xambinho (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Bruno Lamas, Capitão 

Assumção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Del Danilo 

Bahiense, Del Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, 

Dr. Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal, Iriny Lopes, José 

Esmeraldo, Janete de Sá. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Theodorico Ferraço solicita que a sessão seja prorrogada por 

mais trinta minutos, para que os demais Deputados possam fazer uso da 

palavra. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em votação é 

aprovado. Continuam fazendo uso da palavra os Srs. Deputados Renzo 

Vasconcelos 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 vinte e dois de 

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

horas e vinte minutos. 

 

 


