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Trigésima Sétima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e 

dois 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 aos Srs.  Dr. Vinicius Barbosa, Omicilio Olivio 

Pinto, Valdo Lisboa, Policial Roberto Carlos da Silva, Dr. Adonai 

Albuquerque, Zai Batista Pinheiros, Coronel Marcos e as Sras. Ida 

Gazzani e Eliana Lepaus. O Sr. Presidente faz leitura do seguinte 

expediente: Ofício de Origem Externa 019/2020/332/2019, da Caixa 

Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros que 

especifica. Ciente. Às Comissões de Saneamento, de Infraestrutura e de 

Finanças. Ofício de Origem Externa nº 020/2020/152/2020, do 

Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando anexo os extratos do I 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona. Ciente. 

À Comissão de Finanças. Mensagem nº 011/2020, do Governador do 

Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 023/2019, de 

autoria do Deputado Bruno Lamas, que altera a redação do caput do art. 

30 Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013 que dispõe sobre o Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento de forma parcelada. Ciente. 
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À Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 349/2020, do Deputado José 

Esmeraldo, que acrescenta item ao anexo I da Lei nº 10.976, de 14 de 

janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Igreja Missionaria 

Aliança com Deus, Município de Itapemirim/ES. À Comissão de Justiça, 

na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 

350/2020, do Deputado José Esmeraldo, que acrescenta item ao anexo I 

da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública a Associação de Agricultores Familiares de Juerana A - 

AAGRIFJA, Município de Sooretama/ES. À Comissão de Justiça, na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 351/2020, 

do Deputado Doutor Hércules, que proíbe o plantio de tabaco no Estado. 

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

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

352/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a Lei nº 

6.999, de 28 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. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 

355/2020, do Deputado Bruno Lamas, que prevê a prorrogação 

temporária das licenças e alvarás emitidos por órgãos ou entidades 

públicas estaduais, no âmbito do Estado. Após o cumprimento do artigo 

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

Projeto de Lei nº 356/2020, do Deputado Capitão Assumção, que ficam 

as Operadoras de Plano de Saúde obrigadas a disponibilizar ao 

consumidor o exame de RT-PRC, Sorologia e Imunocromatográfico 

(teste rápido), para comprovar o contágio de Covid-19, no âmbito do 

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

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

Projeto de Lei nº 357/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre 

a criação do cadastro online do produtor rural e dá providências 

correlatas. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Agricultura e de Finanças. Requerimento nº 

031/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 

81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Justiça, 

Projeto de Lei nº 555/2019, de sua autoria, que institui o Selo “Empresa 

Amiga da Saúde da Criança” para as empresas públicas e privadas que 

desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas, 

materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 

infantojuvenil, no âmbito do Estado. Defiro. 2ª parte: expediente sujeito 

a deliberação: 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. A pedido do autor o Sr. Presidente baixa de 

pauta. Requerimento nº 004/2020, da Deputada Janete de Sá, solicitando 

a prorrogação do prazo da CPI dos Maus Tratos Contra Animais, 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. Posta em votação o requerimento é aprovado. Parecer n.o 

207/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não 

unanime dos membros da Comissão de Justiça), ao Projeto de Lei nº 

169/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre o exercício 

da atividade e a designação da profissional doula são prerrogativas das 

profissionais de que trata esta Lei. O Sr. Presidente coloca em votação o 

Parecer da Comissão de Justiça. Posto em votação o Parecer é aprovado. 

Arquive-se. Parecer oral do vencido, da Comissão de Justiça, pela 

rejeição do despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, (com posterior instrução dos autos com a respectiva parte da 

ata taquigráfica, conforme nova redação dada pela Resolução 

3.630/2019, em seu § 5.º do artigo 95 do Regimento Interno), ao Projeto 

de Lei nº 228/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
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obrigatoriedade de os fornecedores responsáveis pela prestação do 

serviço de estacionamento e guarda de veículos, a título oneroso, de 

implementar um sistema de detecção e sinalização diante da vaga de 

estacionamento, para indicar aos consumidores o número de vagas 

disponíveis em tempo real. O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer 

da Comissão de Justiça. Posto em votação o Parecer é aprovado. A 

matéria continua sua tramitação regimental. Indicação nº 1083/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para reforma Geral 

(principalmente: telhado, rede elétrica, troca das janelas) da EEEFM 

Francisco Nascimento, Castelândia, 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 1084/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do 

Estado, para construção de duas salas na EEEFM Francisco Nascimento, 

Castelândia, 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 1085/2020, do 

Deputado Adilson Espíndula, ao Governador do Estado, para construção 

de uma quadra poliesportiva, no Conjunto Habitacional Cava Roxa, em 

Castelo/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 1086/2020, do Deputado 

Adilson Espíndula, ao Governador do Estado, para construção de um 

campo de futebol com alambrado e refletores, no Bairro Jardim 

Primavera, em Castelo/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 

1087/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma Base fixa da Polícia Militar em Balneário de 

Manguinhos - 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 
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1088/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para realização de limpeza do canal Itaputanga, localizado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Novo (BHRN). 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 1089/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para reabertura imediata dos hospitais que se 

encontram fechados no Estado para que recebam pacientes infectados 

pelo novo Coronavirus. Retirado de pauta a pedido do autor. Indicação 

nº 1090/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para instalação de torre de telefonia móvel na Região de Santo Antônio, 

São José, e comunidades adjacentes, ligando os Municípios de Guaçuí, 

Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto. 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 1091/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para instalação de torre de telefonia móvel na 

Região da Cachoeira da Fumaça, 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 1092/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para que as teleaulas realizadas 

pela rede pública estadual sejam transmitidas também através da TV 

Assembleia do Estado, enquanto as atividades presenciais estão 

suspensas. 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 1093/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para disponibilizar nas 

unidades de Saúde testes de Covid-19 para a população. 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 1094/2020, do Deputado Torino Marques, ao 
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Governador do Estado, para pagamento de adicional de insalubridade no 

percentual máximo de 40% para todos os trabalhadores do Hospital Dr. 

Dório Silva, durante a pandemia do Covid-19 no 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 1095/2020, do Deputado Torino Marques, ao 

Governador do Estado, para pagamento de adicional de insalubridade no 

percentual máximo de 40% para todos os trabalhadores do Hospital Dr. 

Jayme dos Santos Neves, durante a pandemia do Covid-19 no 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 1096/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para disponibilização de salas para 

repouso durante intervalo intrajornada para os trabalhadores do Hospital 

Dório Silva. 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 1097/2020, do Deputado 

Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para implementação de 

mecanismos à distância, via rede mundial de computadores, no âmbito 

do Poder Executivo, para que o produtor rural possa usufruir de seus 

direitos, efetuando de forma remota o seu cadastro do produtor rural. 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 1098/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para realização de reforma na 

Escola UMEF Joffre Fraga, localizada em Vale Encantado, Vila 

Velha/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 1099/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para realização de limpeza 

e fiscalização da Avenida Ernesto Canal, no Bairro de Vila Velha/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 1100/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para realização manutenção na 

rede de esgoto da Avenida Jerônimo Monteiro, na altura do número 

1.321, no Bairro Glória, Município de Vila Velha/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 1101/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para fiscalização nos ônibus que saem do 

Terminal do Ibes, em Vila Velha, evitando a superlotação no período da 

pandemia do 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. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos solicita inversão 

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

é aprovado.  O Sr. Presidente informa as Sras. E aos  Srs. Deputados, 

neste momento irá interromper, brevemente, os trabalhos da presente 

sessão para, solenemente efetuarmos a promulgação da lei nº 

11.144/2020 que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades 

da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo 

coronavírus. Termo de Promulgação de Lei. Aos vinte e dois dias do mês 

de junho de 2020, faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo aprovou, o governador do estado, nos  termos do artigo 

66, § 1º da constituição estadual, sancionou tacitamente,  e  eu, Erick 

musso, seu Presidente, nos termos  do § 7º do mesmo artigo, promulgo a 

lei nº 11.144, de 22 de junho de 2020,  que dispõe sobre a redução 

proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano 

de contingência do novo coronavírus. O Sr. Presidente concede a palavra 

aos Srs. Deputados  Hudson Leal, Enivaldo dos Anjos, Pr. Marcos 

Mansur, Dr. Rafael Favatto, Capitão Assumção e  Marcos Garcia. Ordem 

do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei nº 344/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre 
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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. 

Publicado no DPL do dia 11/06/2020. É feita  reunião conjunta das 

Comissões de Justiça,  Defesa do Consumidor e de Finanças. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação das Comissões , avoca a matéria 

para relatar e opina pela aprovação do projeto. Não havendo oradores, o 

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

membros das Comissões.  A matéria é devolvida à Mesa. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Segurança, para oferecer parecer oral 

ao projeto. O Sr. Deputado Del Danilo Bahiense faz a convocação e 

avoca  para relatar a matéria e se prevalece de prazo regimental. É 

anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões 

Permanentes. É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às 

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

anunciada discussão especial, em 3ª 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. 
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Publicado no DPL do dia 19/02/2020. Não havendo oradores a matéria 

segue para às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 3ª 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 às Comissões 

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

em 3ª 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 às 

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

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

de Resolução nº 06/2020, do Deputado Capitão Assumção, que altera os 

artigos 1º e 3º da Resolução nº 1.370 de 14 de dezembro de 1982, que 

dispõe sobre a instituição da Comenda “Loren Reno”. Publicado no DPL 

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

sessão. Finda a ordem do dia passa-se para a fase das comunicações: 

Fazem uso da palavra os Srs. Deputados José Esmeraldo (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos), Luciano Machado (Assume 

a Presidência a Sra. Deputada Janete de Sá), Marcelo Santos (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos), Pr. Marcos Mansur 
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(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Sergio Majeski 

e Theodorico Ferraço. 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 três de junho, no horário 

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

quarenta minutos.  

 


