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Trigésima Nona Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e quatro 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. 

É feito um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Paulo Sarmento e a 

todas as vítimas do covid 19.  O Sr. Presidente faz leitura do seguinte 

expediente: Emenda Substitutiva nº 001/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Projeto de Lei nº 347/2020, de sua autoria, que autoriza a 

concessão e permuta de bens públicos 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. 

Junte-se ao Projeto de Lei nº 347/2020.Projeto de Lei nº 363/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, que declara a essencialidade dos 

cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à 

segurança pública no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Segurança 

e de Finanças. Projeto de Lei nº 364/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, que determina aos hospitais, clínicas e estabelecimentos 

congêneres, obrigados a disponibilizar aos pacientes o tratamento 

médico de ozonioterapia de caráter complementar para os casos em que 
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for constatado o Covid-19, 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 365/2020, do Deputado Enivaldo dos 
Anjos que altera o item 10, do Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro 
de 2019, incluído pela Lei nº 11.066, de 06 de novembro de 2019, que 
denominou Edson Machado a rodovia ES-341, que liga a ES-080, na 
localidade de Angelo Frechiani a ES-164, em Pancas. . À Comissão de 
Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Requerimento de 

Informação nº 059/2020, do Deputado Vandinho Leite e outros, ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando cópia integral do processo que 

objetivou a aquisição de ventilador pulmonar, dentre outras matérias 

correlatas. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 060/2020, do 

Deputado Carlos Von ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, sobre informações relativas à ocorrência de poluição 

no Rio Laranjeiras, localizado ao lado do SESC de Aracruz, na Praia 

Formosa, Santa Almeida, o qual apresenta modificações em sua 

normalidade biológica. Oficie-se.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. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Del Lorenzo Pazolini solicita retirada do expediente. O Sr. 

Presidente defere. Requerimento de Urgência nº 096/2020, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini e outros, ao Projeto de Lei nº 598/2019, de 

sua autoria, que dispõe sobre a devolução do valor pago da matrícula nos 

estabelecimentos de ensino superior localizados no Estado. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini 

solicita retirada do expediente. O Sr. Presidente defere. Indicação nº 

1192/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador 

do Estado, para aplicar ao Militar Estadual na forma do art. 14 §8º da 
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Constituição Federal do Brasil, o princípio da anterioridade, insculpido 

no art. 16, também da Carta Magna Brasileira. 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 1193/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para implantação uma ciclovia na via que 

interliga os bairros de Serra Dourada e Porto Canoa, 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 1194/2020, do Deputado 

Torino Marques, ao Governador do Estado, para instalação de arenas de 

verão nas areias das praias do Município de Anchieta/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 1195/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para instalação de arenas de verão 

nas areias das praias do Município de Vitória/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 1196/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador 

do Estado, para instalação de arenas de verão nas areias das praias do 

Município de Marataízes/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 

1197/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município 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 1198/2020, do Deputado 

Torino Marques, ao Governador do Estado, para instalação de arenas de 

verão nas areias das praias do Município 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 1199/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para instalação de arenas de verão 

nas areias das praias do 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 1200/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador 

do Estado, para instalação de arenas de verão nas areias das praias do 

Município de São Mateus/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 

1201/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de fiscalização, por parte do PROCON, nos preços dos 

remédios usados no tratamento para o Coronavírus (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 1202/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para sejam disponibilizados todos 

os medicamentos usados no combate ao Covid-19, nos Municípios 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 1203/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para cumprir o prazo de entrega 

dos exames que diagnosticam a presença do vírus da 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 1204/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para adquirir os testes que detecta 

o Covid-19 desenvolvidos pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), e seja efetuada a testagem em massa da população capixaba. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 5 

indicação é aprovada. Indicação nº 1205/2020, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, para instalação de torre 

de telefonia móvel e internet na Comunidade de Nova Lima, localizada 

no Município de São Mateus/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. O Sr. Presidente 

propõe aos Srs. Deputados a inversão da ordem do dia. Posto em votação 

é aprovado. Ordem do dia: É anunciada discussão especial, em 3ª 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 às Comissões Permanentes. É anunciada discussão especial, 

em 2ª 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 terceira sessão. Finda a ordem do dia passa-se para a fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Carlos Von, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Del Danilo Bahiense, Del 

Lorenzo Pazolini e Doutor Hércules. Passa-se às Lideranças Partidárias. 

Fazem  uso da palavra como  Lider do PL o Sr.  Deputado Alexandre 

Xambinho. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos). Em 

seguida, fazem uso da palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados 

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

Theodorico Ferraço, Vandinho Leite, Bruno Lamas, Capitão Assumção, 

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

Favatto, Del Lorenzo Pazolini, Euclério Sampaio, Hudson Leal, Janete 

de Sá, Pr. Marcos Mansur  e  José Esmeraldo. Nada mais havendo a tratar 
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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 

nove 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 onze horas e 

cinquenta e oito minutos. 

 


