
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 1 

Quadragésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em trinta  

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. O Sr. Presidente faz leitura 

de 4 comunicados: 1º  comunicado:  considerando que o projeto de lei nº 

675/2019, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao anexo I da 

lei nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando a Vila de Itaúnas, 

distrito do município de Conceição da Barra, a capital estadual do forró, 

foi lido no expediente do dia 20/08/2019 e recebeu despacho desta 

presidência para que seja publicado, e após, à Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do regimento interno; considerando que a matéria 

não se encontra entre as elencadas pelo artigo 276 do regimento interno; 

determino, que o despacho desta presidência seja retificado e que após o 

cumprimento do artigo 120 do regimento interno, seja encaminhado às 

comissões de justiça, de turismo e de finanças. 2º  comunicado: 

considerando que o Projeto de lei nº 826/2019, do Deputado Luciano 

Machado, que da prioridade às pessoas com deficiência, transtorno do 

espectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) e altas habilidades para as vagas em Escola Pública próximo de 

sua residência, foi lido no expediente do dia 1º/10/2019 e recebeu 
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despacho de junte-se ao projeto de lei nº 778/2019; considerando que o 

autor do projeto apresentou requerimento de desanexação e o mesmo 

recebeu parecer favorável da procuradoria geral; determino, que sua 

tramitação prossiga de forma individual e que o despacho desta 

presidência seja retificado, passando a ser: “devolva-se ao autor com 

base no artigo 143, inciso 8 do regimento interno, por infringência aos 

artigos 63, parágrafo único, incisos 3 e 6 e 91, inciso 1, da constituição 

estadual.” Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

recorre a Comissão de Justiça. O Sr. Presidente defere. 3º comunicado: 

considerando o disposto no artigo 45 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa, determino a alteração do despacho de distribuição às 

Comissões do Projeto de Lei nº. 646/2019, de autoria do Deputado 

Sergio Majeski, para que a Comissão de Agricultura também opine sobre 

esta proposição. 4º  COMUNICADO: considerando que o projeto de lei 

nº 697/2019, do Deputado Marcos Garcia, que acrescenta item ao anexo 

I da lei nº 10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de 

Linhares o título de “Capital Estadual do agronegócio e do 

empreendedorismo”, foi lido no expediente do dia 27/08/2019 e recebeu 

despacho desta presidência para que seja publicado, e após, à Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do regimento interno; considerando 

que a matéria não se encontra entre as elencadas pelo artigo 276 do 

regimento interno; determino, que o despacho desta presidência seja 

retificado e que após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, 

seja encaminhado às comissões de justiça, de agricultura e de finanças. 

É feito um minuto de silêncio em homenagem as Sras. e Srs. Moacir 

Barbosa, Pastor Wilber Barbosa, Ana Lucia Barbosa, Marcia Regina 

Muniz, João Batista de Oliveira, Dr. Luiz Antonio da Silva, Dra. Poliana 

de Andrade e Professor Jonny Machado. O Sr. Presidente faz leitura do 

seguinte expediente: Projeto de Lei n º 372/2020, do Deputado Euclério 

Sampaio, que institui a campanha Março Vermelho para conscientizar a 

população do Espírito Santo acerca da prevenção do contágio de doenças 

infectocontagiosas e homenagear os profissionais de saúde no Estado. 
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Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei n º 373/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, que altera o disposto na Lei nº 9.966 de 19 de 

dezembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência 

Social no Estado - SUAS-ES e dá providências correlatas. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Assistência Social e de Finanças. 2ª parte: expediente sujeito 

a deliberação: Indicação nº 1286/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Governador do Estado, para liberar o acesso gratuito à internet banda 

larga para professores e alunos da rede pública estadual. 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 1287/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Governador do Estado, para criação de linha de crédito subsidiado 

destinada ao financiamento da compra de computadores pessoais, 

aparelhos de telefonia móvel e tablets para os professores e alunos da 

rede pública estadual de ensino, para a prestação de atividades 

pedagógicas. 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 1288/2020, da Comissão 

de Saúde, ao Governador do Estado, para instalação de um Hemocentro 

no Município de Vila Velha/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1289/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do 

Estado, para implantação de torre de telefonia e internet 3G na 

comunidade da Prainha Vila do Sul, no Município de Alegre/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 1290/2020, do Deputado Marcos 

Garcia, ao Governador do Estado, para envio de mensagem de celular 

sempre que o sangue do doador for utilizado para salvar a vida de 
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alguém. 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 1291/2020, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para revogação do inciso III, 

do art. 2º, da Portaria nº 112-R, que trata da venda de bebida alcóolica 

nos finais de semana e nos feriados, pela Secretaria de Estado da Saúde. 

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 1292/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para fiscalização da limpeza 

realizada às margens da Rodovia José Sette, em frente ao SEST-SENAT, 

no bairro de Alto Lage, Cariacica/ES, devido ao descarte irregular do 

lixo. 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 1293/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para instalação de câmeras de 

monitoramento em pontos estratégicos do bairro da Piedade, em 

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 1294/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para realizados serviços 

de podagem nas ruas do Bairro Mucuri, 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 1295/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para realização de serviços de 

melhoria e reparo de todos os postes e sistema de iluminação da 

Comunidade da Piedade, localizada no 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 1296/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para ampliar o atendimento no 
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Posto de Saúde do Bairro da Piedade, localizado no 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 1297/2020, do Deputado 

Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para recapeamento 

asfáltico no trevo da ES 264 (Rodovia Afonso Schwab), passando por 

Caramuru até o IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Município de 

Santa Maria de Jetibá/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 

1298/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para modificação no horário de desinfecção dos terminais do 

TRANSCOL. 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 1299/2020, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para fornecimento 

de nova viatura para a Delegacia de Polícia de Pancas. 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 1301/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao 

Governador do Estado, para inclusão da comunidade de Cristo Rei, do 

Distrito de Aracê, no Município de Domingos Martins, no Programa de 

Calçamento Rural, da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). 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 1302/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do 

Estado, para inclusão da comunidade de Barcelos, do Distrito de Aracê, 

no município de Domingos Martins, no Programa de Calçamento Rural, 

da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca (SEAG). O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1303/2020, do Deputado 

Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para inclusão da comunidade 

de Nossa Senhora de Aparecida, do Distrito de Aracê, no Município de 

Domingos Martins, no Programa de Calçamento Rural, da Secretaria de 

Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). 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 1304/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para reforma e revitalização, bem 

como a ampliação do campo de futebol situado na Rua 22 de Abril, 

Bairro de Manguinhos, Serra-ES. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1305/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para venham efetuar a manutenção das unidades de ensino do Município 

de Vila Velha/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1306/2020, do Deputado 

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

e fiscalização no bairro Porto de Santana, em 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 1307/2020, do Deputado Capitão 

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

fiscalização regularmente no morro da Piedade, 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 1308/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para organizar programas 

que incentivem a doação de Sangue em solo capixaba. 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 
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aprovada. Indicação nº 1309/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para avaliar casas que correm risco social por 

estrutura de terreno ou socioambiental no Morro da Piedade, 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 1310/2020, do Deputado 

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

e fiscalização na Rua dos Ipês, no Bairro José de Anchieta, 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 1311/2020, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para ampliação da rede de 

saneamento do Estado, bem como, que seja ampliado o sistema de 

captação e tratamento de esgoto em todo o 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 1312/2020, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para suspensão do pagamento de empréstimos 

consignados para aposentados, pensionistas, funcionários públicos e do 

setor privado do Estado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 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 1313/2020, do Deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini, ao Governador do Estado, para doação de cestas 

básicas para as comunidades e famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza de Alto Santa Helena, Alto São José e Morro do Romão, 

decorrentes da pandemia do coronavírus. 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 1314/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador 

do Estado, para criação do auxílio emergencial aos atletas, paratletas, 

técnicos, guias, chamadores, calheiros e artistas capixabas, durante o 
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período de calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus. 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 justificação de voto os Srs. Deputados Del 

Danilo Bahiense, Capitão Assumção, Euclério Sampaio, Enivaldo dos 

Anjos, Torino Marques, Iriny Lopes e Doutor Hércules. Não havendo 

mais expediente a ser lido passa-se para a fase das comunicações: Fazem 

uso da palavra os Srs. Deputados Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de 

Sá, José Esmeraldo e  Luciano Machado. Ordem do dia: É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 352/2020, 

do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a Lei nº 6.999, de 28 

de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores - IPVA, consolidando e atualizando as normas 

do tributo e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 17/06/2020. 

(Em anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 

339/2020, do mesmo autor). (Existe emenda modificativa de autoria dos 

Deputados Del. Lorenzo Pazolini e Dary Pagung, anexada ao Projeto, 

para ser analisada pelas comissões parlamentares).  O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O 

Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto 

de Lei nº 58/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 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. Publicado no DPL do dia 25/02/2019. 

Pareceres n.º 29/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

com emenda e 01/2019, da Comissão de Defesa do Consumidor, pela 

aprovação. (Existe emenda aditiva do próprio autor, anexada ao Projeto, 

para ser analisada pela comissão). O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Justiça, para oferecer parecer oral à emenda. O Sr. Deputado Gandini 
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faz a convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela 

Constitucionalidade da emenda. 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 emenda é aprovada e que a matéria Baixa de Pauta e continua a sua 

tramitação regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, § 3.º 

do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 564/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que obriga as concessionárias de energia 

elétrica do Estado a disponibilizarem pela internet a medição do 

consumo de energia elétrica em tempo real aos usuários do serviço.  

Publicado no DPL do dia 30/07/2019. 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. É anunciada 

discussão especial, em 1ª sessão, do 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. Publicado no DPL do dia 

16/07/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a segunda 

sessão.  Passa-se para as lideranças partidárias: Faz uso da palavra como 

Líder do DEM o Sr. Deputado Theodorico Ferraço. Em seguida, fazem 

uso da palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Carlos Von, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Del Lorenzo Pazolini, 

Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto e Hudson Leal. 

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 primeiro de julho, no horário regimental. (Deixa de 
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comparecer a presente sessão o Sr. Deputado Renzo Vasconcelos por 

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

horas e dezesseis minutos.  

 


