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Quadragésima  Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e nove 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, 

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. Geraldo Pires Vieira, Erisvaldo Matos (Diacono), Pastor Ider Vieira 

Barbosa, José Ramiro Merlo (Ex Vereador de Aracruz), Jackson Matos 

Junior e as Sras. Maria Geni Merigueti, Raquel da Silva e Iracema Boneli 

Moraes.  O Sr. Presidente faz leitura do seguinte expediente: Ofício nº 

006/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, comunicando a instalação 

da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social 

do Empreendedorismo Capixaba, quando foram eleitos para Presidente, 

o Deputado Alexandre Xambinho e para Secretário Executivo, o 

Deputado Adilson Espíndula. Ciente. À Secretaria para providenciar o 

comunicado e arquivar o processo. Ofício nº 007/2020, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, comunicando a instalação da Frente Parlamentar em 

Defesa da Saúde Mental, quando foram eleitos para Presidente, o 

Deputado Dr. Emílio Mameri e para Secretário Executivo, o Deputado 

Cel. Alexandre Quintino. Ciente. À Secretaria para providenciar o 

comunicado e arquivar o processo. Ofício de Origem Externa n º 

022/2020/332/2019, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito 
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de recursos financeiros que especifica. Ciente. Às Comissões de 

Saneamento, de Infraestrutura e de Finanças. Ofício de Origem Externa 

nº 023/2020/142/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando cópias dos extratos dos Regimes Especiais de Obrigações 

Acessórias - REOA’S, bem como Termos de Acordo, que relacionam. 

Ciente. À Comissão de Finanças. Pedindo e obtendo a palavra pela 

ordem o Sr. Deputado Marcelo Santos solicita cópia dos itens 4 e 5. O 

Sr. Presidente defere. CI de Origem Externa, SEFAZ/GETRI/Turmas de 

Julgamento nº 024/2020/008/2020, do Relator e Julgador da 3ª Turma 

Julgamento da Primeira Instanciado extrato que trata do Regime Especial 

de Obrigação Acessória - REOA, que especifica. Ciente. À Comissão de 

Finanças. Mensagem nº 097/2020, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 353/2020, que altera o caput do art. 4º 

da Lei nº 10.630, de 28 de março de 2017, visando alterar para 3,5% (três 

e meio por cento) o percentual determinado no inciso II do Art. 4.º do ato 

normativo, tendo em vista que o prazo constante nesta Lei expirou em 31 

de maio de 2020. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 098/2020, 

do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 354/2020, 

que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 

o ICMS, visando internalizar os Convênios tornando mais célere a 

prorrogação dos benefícios já existentes na legislação tributária do 

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

Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de Lei nº 366/2020, do 

Deputado Torino Marques, que altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 02 

de junho de 2020, dando prazo indeterminado aos Laudos do Transtorno 

do Espectro Autista (TEA). Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Projeto de Lei nº 367/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe 

sobre a garantia de acomodações aos profissionais de saúde enquanto 

perdurarem os efeitos do estado de calamidade pública. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
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Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 368/2020, do Deputado 

Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de 

Conscientização de Raquitismo Hipofosfatêmico. À Comissão de Justiça 

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

369/2020, do Deputado Marcos Garcia, que cria Programa de Reforço 

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

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

370/2020, do Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a saída de 

alimentos excedentes não comercializados destinados ao consumo 

humano, por doação, nos estabelecimentos comerciais localizados no 

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

Comissões de Justiça, de Assistência Social e de Finanças. Projeto de Lei 

nº 371/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a criação 

da Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de 

saúde durante a pandemia do novo coronavírus - COVID-19 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 Resolução nº 012/2020, do Deputado Bruno Lamas, que cria a 

Comissão Permanente de Combate à violência doméstica e familiar 

contra a mulher, alterando dispositivos do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15.7.2009. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança e de 

Finanças e à Mesa Diretora. Requerimento de Informação nº 061/2020, 

do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de Estado de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, solicitando dados gerais do relatório realizado que 

fundamentaram a publicação no site do IEMA de título “IEMA constata 

melhora na qualidade do ar da Grande Vitória durante período de 

isolamento social, dentre outras matérias correlatas”. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 062/2020, do Deputado Sergio Majeski 

ao Secretário de Estado da Educação, sobre medidas acerca do retorno 

às aulas. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 063/2020, do 
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Deputado Vandinho Leite e outros, solicitando cópia integral dos 

processos nº 88791149, 86490176, 88802990 e 88690067, bem como de 

pagamentos se porventura foram realizados em autos diversos, atestes de 

fiscais, notas fiscais dos serviços, etc. Oficie-se. Requerimento nº 

033/2020, da Deputada Janete de Sá e outros, de destaque para votação 

da Emenda nº 068, ao Projeto de Lei nº 270/2020, que dispõe sobre a 

LDO-2021. Defiro. Junte-se ao Projeto de Lei nº 270/2020. 

Requerimento nº 034/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 

nos termos do artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da 

Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 58/2019, de sua autoria, que 

altera a Lei nº 10.690, de 05 de julho de 2017, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, quando 

solicitadas a comparecer nos endereços residenciais ou comerciais de 

seus consumidores, informarem previamente sobre os dados do 

funcionário habilitado a realizar o serviço no local. Defiro. Requerimento 

nº 035/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 

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

Justiça, o Projeto de Lei nº 564/2019, de sua autoria, que obriga as 

concessionárias de energia elétrica do Estado do Espírito Santo a 

disponibilizarem pela internet a medição do consumo de energia elétrica 

em tempo real aos usuários do serviço. 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. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem 

o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini solicita baixa de pauta. O Sr. 

Presidente defere. ADITIVO  DO  EXPEDIENTE: Requerimento de 
Urgência nº 98/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros, 
ao Projeto de Lei nº 352/2020, de sua autoria, que altera a Lei nº a Lei 
nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
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sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, consolidando e 
atualizando as normas do tributo, e dá outras providências. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Encaminham votação os 

Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini  como autor e Dary Pagung como 

Lider do Governo. Posto em votação o requerimento é aprovado. Parecer 

oral, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, nos termos do art. 81 § 3.º do 

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

Delegado 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.  O Sr. Presidente coloca em votação 

o Parecer da Comissão de Justiça. Encaminha votação os Srs. Deputados 

Del Lorenzo Pazolini e Dary Pagung como Lider do Governo.  Posto em 

votação  o requerimento é aprovado. A matéria continua a sua tramitação 

regimental. Faz  justificação de voto o Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos. 

Indicação nº 1206/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do 

Estado, para aquisição de 01 (um) Caminhão Carroceria de Madeira para 

o Município de Mimoso do Sul/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 

1207/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para doação do antigo imóvel onde funcionava a delegacia de polícia 

civil no Município de Rio Novo do Sul/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 1208/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para disponibilize o teste rápido para o COVID-

19 ao Município de Guarapari/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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1209/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Aracruz, para estabelecer 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 1210/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Colatina, para 

estabelecer 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 1211/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, para estabelecer 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 1212/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guarapari, para estabelecer 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 1213/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, 

para estabelecer 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 1214/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Serra, para estabelecer que igrejas e 

templos de qualquer culto passem a ser considerados como atividade 

essencial. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 7 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1215/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Viana, para estabelecer 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 1216/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, para estabelecer 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 1217/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Barra de São Francisco, para estabelecer 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 1218/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Castelo, para estabelecer 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 1219/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, para estabelecer 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 1220/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Maria de Jetibá, para estabelecer que igrejas e 
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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 1221/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Nova 

Venécia, para estabelecer 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 1222/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, para 

estabelecer 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 1223/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para 

estabelecer 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 1224/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, para estabelecer 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 1225/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Afonso Cláudio, para estabelecer 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 
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indicação é aprovada. Indicação nº 1226/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para 

estabelecer 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 1227/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, para estabelecer 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 1228/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Conceição da Barra, para estabelecer 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 1229/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, para 

estabelecer 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 1230/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Alegre, para estabelecer 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 1231/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Anchieta, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. O Sr. Presidente 
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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 1232/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Iúna, para estabelecer 

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 1233/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Pedro Canário, para estabelecer 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 1234/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, para 

estabelecer 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 1235/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Sooretama, para estabelecer 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 1236/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibatiba, para estabelecer 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 1237/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, 
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para estabelecer 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 1238/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, para estabelecer 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 1239/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vanda Nova, para estabelecer 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 1240/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, 

para estabelecer 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 1241/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Fundão, para estabelecer 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 1242/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Pancas, para estabelecer 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. 
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Indicação nº 1243/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Piúma para estabelecer 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 1245/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Boa 

Esperança, para estabelecer 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 1244/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, para 

estabelecer 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 1246/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Iconha, para estabelecer 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 1247/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Irupi, 

para estabelecer 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 1248/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, para estabelecer 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 1249/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itarana, para estabelecer 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 1250/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, 

para estabelecer 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 1251/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, para estabelecer 

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 1252/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Marilândia, para estabelecer 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 1253/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Montanha, para 

estabelecer 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 1254/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire, para estabelecer que 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 14 

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 1255/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Muqui, para estabelecer 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 1256/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, 

para estabelecer 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 1257/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, para estabelecer 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 1258/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Valério, para estabelecer 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 1259/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, para 

estabelecer 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. 
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Indicação nº 1260/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, para 

estabelecer 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 1261/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, para 

estabelecer 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 1262/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, para estabelecer 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 1263/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Jerônimo Monteiro, para estabelecer 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 1264/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Leopoldina, para estabelecer 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 1265/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 

para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto passem a ser 
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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 1266/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, para 

estabelecer 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 1267/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Águia Branca, para estabelecer 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 1268/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alto Rio Novo, para estabelecer 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 1269/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Apiacá, para 

estabelecer 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 1270/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, para estabelecer 

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 1271/2020, do 
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Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Divino São Lourenço, para estabelecer 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 1272/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Dores 

do Rio Preto, para estabelecer 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 1273/2020, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, para 

estabelecer 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 1274/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, para estabelecer 

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 1275/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Mucurici, para estabelecer 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 1276/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto Belo, 

para estabelecer 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 1277/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, para 

estabelecer 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 1279/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, para 

estabelecer 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 1280/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, para 

estabelecer 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 1281/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, para estabelecer 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 1282/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Bom Jesus do Norte, para estabelecer 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 1283/2020, do Deputado Delegado 
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Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, 

para estabelecer 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 1284/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Linhares, para estabelecer 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 1285/2020, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Domingos Martins, para estabelecer 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. Não havendo mais expediente a ser lido passa-se 

para a fase das comunicações. Fazem uso da palavra os Srs. Deputados 

Dr. Emilio Mameri (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino 

Marques), Dr. Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio e 

Bruno Lamas. Ordem do dia:  É anunciada discussão especial, em 3ª 

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 às Comissões Permanentes. 

Fazem  uso da palavra em nome do Bloco Parlamentar  o Sr.  Deputado 

Enivaldo dos Anjos (PSD). Em seguida, fazem uso da palavra na fase 

dos oradores os Srs. Deputados Raquel Lessa, Sergio Majeski. O Sr. 

Presidente coloca em votação para que só seis Srs. Deputados façam uso 
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da palavra na fase dos oradores de hoje. Posto em votação é aprovado. 

Continuam fazendo uso da palavra os Srs. Deputados Vandinho Leite, 

Adilson Espindula, Alexandre Xambinho 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 trinta de junho, no horário regimental. (Deixam de 

comparecer a presente sessão o Sr. Deputado Renzo Vasconcelos por 

estarem de licença medica),  Está encerrada a sessão. Encerra-se às 

dezessete horas e quatorze minutos.  

 


