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Trigésima Oitava Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e 

três  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, 

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 021/2020/503/2020, do 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, encaminhando 

Nota Técnica 06/2020 que versa sobre Medidas Referentes ao COVID-

19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). Ciente. Às 

Comissões de Saúde e de Assistência Social. Projeto de Lei nº 358/2020, 

do Deputado Carlos Von, que garante o direito de estudantes da área 

médica a continuarem e concluírem seus respectivos estágios 

curriculares obrigatórios e dá outras providências. Após o cumprimento 

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

Cidadania, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 359/2020, do 

Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a devolução do valor da 

matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações que 

especifica. Junte-se ao Projeto de Lei nº 598/2019. Projeto de Lei nº 

360/2020, do Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo 

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

pública a Lira Munizfreirense, com sede no Município de Muniz 
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Freire/ES. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei nº 361/2020, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe 

sobre o Programa de Vacinação para imunização dos trabalhadores de 

limpeza urbana no âmbito do Estado. Após o cumprimento do artigo 120 

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

Projeto de Lei nº 362/2020, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de 

Sementes e Mudas de Variedades e Cultivares Locais, Tradicionais ou 

Crioulos (PEIBCS). Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Agricultura, de Meio Ambiente e de 

Finanças. Requerimento de Informação nº 057/2020, do Deputado 

Sergio Majeski e outros ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

tabela contendo o valor pago, por diária de leito de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), por unidade hospitalar e número de leitos contratados e 

os valores pagos, por unidade hospitalar. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 058/2020, do Deputado Carlos Von ao Secretário de 

Estado de Saúde, requerendo esclarecimentos acerca dos locais de 

disponibilização dos mais de 1300 leitos em UTI e enfermaria que foram 

criados pelo Estado para recepcionar pacientes diagnosticados com 

Covid-19, devendo ser encaminhadas descrições pormenorizada do 

quantitativo de leitos por hospital, bem como esclarecidos os custos 

despendidos para a implementação dessa medida pela Secretaria de 

Saúde. Oficie-se. 2ª parte: expediente sujeito a deliberação: Indicação nº 

1102/2020, da Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para instalação de 

torre de telefonia móvel na área que abrange o território e proximidades 

da fazenda experimental da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) localizada no Município de São José do Calçado/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 1103/2020, do Deputado Hudson 

Leal, ao Governador do Estado, para obra de asfaltamento da ES-489, 

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1104/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do 

Estado, para interceder junto ao governo federal pelo reajuste do teto 

máximo estabelecido para a elaboração de projetos de crédito rural por 

técnicos agrícolas. 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 1105/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Afonso 

Cláudio, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1106/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1107/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Águia Branca, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1108/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Alegre, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1109/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
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Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1110/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1111/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Anchieta, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1112/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Apiacá, 

para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1113/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Aracruz, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1114/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1115/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Baixo Guandu, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1116/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1117/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Boa Esperança, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1118/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1119/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Brejetuba, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1120/2020, do 
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Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, para estabelecer no referido município, que 

igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1121/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Cariacica, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos 

de qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1122/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Castelo, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1123/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Colatina, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1124/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Conceição da Barra, para estabelecer no referido município, que igrejas 

e templos de qualquer culto passem a ser considerados como atividade 

essencial. 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 1125/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Conceição do 

Castelo, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. O 
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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 1126/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1127/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Domingos Martins, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1128/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1129/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Ecoporanga, para estabelecer 

no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. 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 1130/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Fundão, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1131/2020, do 
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Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Governador Lindenberg, para estabelecer no referido município, que 

igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1132/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, à Prefeita Municipal de Guaçuí, 

para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1133/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Guarapari, para estabelecer 

no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. 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 1134/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Ibatiba, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1135/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Ibiraçu, 

para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1136/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Ibitirama, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1137/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Iconha, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1138/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Irupi, 

para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1139/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Itaguaçu, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1140/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, ao Prefeito Municipal de Itapemirim, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1141/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Itarana, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1142/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Iúna, 
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para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1143/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Jaguaré, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1144/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1145/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de João Neiva, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1146/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Laranja da Terra, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1147/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Linhares, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1148/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Mantenópolis, para estabelecer no referido município, que igrejas e 

templos de qualquer culto passem a ser considerados como atividade 

essencial. 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 1149/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Marataízes, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1150/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Marechal Floriano, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1151/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Marilândia, para estabelecer 

no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. 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 1152/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1153/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, à 
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Prefeita Municipal de Montanha, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1154/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Mucurici, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos 

de qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1155/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Muniz Freire, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1156/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Muqui, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1157/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Nova Venécia, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1158/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Pancas, para estabelecer no referido município, 

que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1159/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Pedro 

Canário, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1160/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Pinheiros, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1161/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Piúma, para estabelecer no referido município, que 

igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1162/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Ponto 

Belo, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1163/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, para 

estabelecer no referido município, que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1164/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Rio Bananal, para estabelecer 
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no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. 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 1165/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1166/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1167/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1168/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Santa Teresa, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1169/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1170/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, à 

Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1171/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de São José do Calçado, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1172/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de São Mateus, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1173/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1174/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Serra, para estabelecer no referido município, que 

igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1175/2020, do 
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Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Sooretama, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos 

de qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1176/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, para estabelecer 

no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. 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 1177/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, para estabelecer no 

referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1178/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Viana, para estabelecer no referido município, que 

igrejas e templos de qualquer culto passem a ser considerados como 

atividade essencial. 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 1179/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Vila 

Pavão, para estabelecer no referido município, que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 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 1180/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de Vila Valério, para estabelecer 

no referido município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a 

ser considerados como atividade essencial. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 1181/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Prefeito Municipal de Vila Velha, para estabelecer no referido 

município, que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 

considerados como atividade essencial. 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 1182/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o 

Município de Cariacica/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 

1183/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

iluminação do campo de futebol, localizado no Bairro Moxafongo, 

Município de Santa Leopoldina/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 1184/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para construção de alambrado no campo de futebol do 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 1185/2020, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para disponibilização de materiais de proteção 

individual sanitária, EPI’s aos Agentes de Trânsito que realizam 

constante trabalho de fiscalização e gerência do trânsito no Município da 

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 1186/2020, do Deputado 

Erick Musso, ao Governador do Estado, para implantação de uma torre 

de telefonia móvel e internet 3G/4G, para atender a localidade de 
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Aparecidinha, no Município de Santa Teresa/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 1187/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para recuperação do asfalto da ES-487 no trecho 

que liga os Municípios de Rio Novo do Sul e 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 1188/2020, do Deputado Luciano 

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

móvel na Comunidade do Córrego do Painel, Município de Ibitirama/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 1190/2020, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para recuperação do asfalto da 

Rodovia ES-185, que liga a sede do Município até a Fazenda Aparecida. 

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 1191/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para doação de um aparelho de Raio-

X para o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro no 

Município de Iconha/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. Fazem justificativa 

de voto os Srs. Deputados Del Danilo Bahinese e Enivaldo dos Anjos. O 

Sr. Presidente propõe que seja feita a inversão da ordem do dia e coloca 

em votação. Posto em votação é aprovado. 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 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 
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às Polícias Civil e Militar, na forma que especifica. Publicado no DPL 

do dia 11/06/2020. Pareceres orais, em conjunto, das Comissões de 

Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças, pela 

constitucionalidade e aprovação. Na Comissão de Segurança o relator, 

Deputado Del. Danilo Bahiense, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 22/06/2020. (Prazo 

até o dia 29/06/2020). 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 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. Faz justificativa de voto o Sr. Deputado 

Enivaldo dos Anjos. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, § 3.º 

do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 555/2019, do Deputado Del. 

Lorenzo Pazolini, 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. Publicado no DPL do dia 

16/07/2019. 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 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 a Mesa. O Sr. Presidente informa que a matéria baixa 

de pauta e continua a sua tramitação regimental. É anunciada Discussão 

especial, em 2ª 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 
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“Loren Reno”. Publicado no DPL do dia 03/03/2020. Não havendo 

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

especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 228/2019, do Deputado 

Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 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. Publicado 

no DPL do dia 11/04/2019. 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 Torino Marques 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Vandinho 

Leite, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas e Capitão Assumção. 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 quatro de junho, no horário regimental. ( Deixam 

de comparecer a presente sessão os Srs. Deputados Raquel Lessa e  

Renzo Vasconcelos por estarem de licença medica),  Está encerrada a 

sessão. Encerra-se às dezesseis horas e trinta e dois minutos.  

 


