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Quadragésima Segunda Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

primeiro de julho 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 as Sras. e Srs. Adilson de Souza (Policial), 

Adelina Ferreira Alves e  Benedita Peixoto da Silva. O Sr. Presidente faz 

leitura do seguinte expediente: Projeto de Lei nº 374/2020, do Deputado 

Torino Marques, que obriga a afixação de cartazes mencionando a 

isenção do pagamento de preços, taxas e emolumentos remuneratórios 

do registro necessário à adaptação estatutária das associações de 

moradores,  conforme  determina  a  Lei  Federal  nº  12.879,  de  5  de  

novembro  de  2013,  nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos 

e Civil de Pessoas Jurídicas do Estado. Após o cumprimento do artigo 

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

Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 375/2020, do 

Deputado Torino Marques, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista, Síndrome de Down ou outras síndromes, transtornos 

ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral. Junte-

se ao Projeto de Lei nº 858/2019. Projeto de Lei nº 376/2020, do 
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Deputado Torino Marques, que altera o art. 1º da Lei nº 9.553 de 2010, 

que veda aos estabelecimentos comerciais a exigência de valor mínimo 

para compras com cartão de crédito. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

450/2019. Projeto de Lei nº 377/2020, do Deputado Euclério Sampaio, 

que institui o serviço de denúncia de violência doméstica e familiar 

contra a mulher através do aplicativo gratuito WhatsApp, denominado 

“WhatsApp da Penha”, no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Segurança, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 060/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de 

Anchieta/ES. Tramite-se. Projeto de Decreto Legislativo nº 061/2020, da 

Mesa Diretora, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública no Município de Pancas/ES. Tramite-se. 

Requerimento de Informação nº 064/2020, do Deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini ao Secretário de Estado de Saúde, sobre informações 

relativas à ausência de convênios para contratação de assistentes sociais 

nos leitos contratados pelo Governo do Estado para atendimento da 

população em hospitais e instituições de saúde com os quais a SESA 

formaliza convênios e contratos relativos à saúde, com fundamento na 

Lei Federal nº 12.527/2001 - Lei de Acesso a Informações. Oficie-se. 2ª 

Parte: Expediente sujeito a deliberação: Indicação nº 1315/2020, do 

Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para aquisição de 

respiradores pulmonares de transporte para o Hospital Dr. Fernando 

Serra, 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 1316/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do 

Estado, para aquisição de respiradores pulmonares de transporte para o 

Hospital São Marcos, Município de Nova Venécia/ES. 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 1317/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

Governador do Estado, para instalação de uma torre de telefonia celular 

na localidade de São José do Irupi, no Município de Irupi/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 1318/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para concessão de um abono mensal 

de, no mínimo, 100% (cem por cento) do valor das suas remunerações, 

retroativo à data da decretação do estado de calamidade da saúde até o 

seu término, aos profissionais de 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 1319/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do 

Estado, para aquisição de duzentos testes rápidos para a Covid 19, a 

serem disponibilizados para testagem pelos líderes comunitários do 

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 

1320/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instalação de internet gratuita nas praças e vias públicas 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 1321/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para intensificar o policiamento por parte da 

Polícia Militar do Estado, no Bairro Dom João Batista, em 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 1322/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para intensificar o 
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policiamento por parte da Polícia Militar do Estado, no Bairro Nova 

Carapina, 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 

1323/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar ao Município Guaçuí todos os medicamentos usados 

no combate ao 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 

1324/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para reforma do campo de futebol society “Bom de Bola”, 

localizado no Parque Municipal de Araçás, e destine uma área para 

cuidado e lazer dos animais de estimação (pets). 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 1325/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 

Governador do Estado, para aumentar o policiamento ostensivo no 

Bairro de Guaranhuns e adjacências, 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. Fazem justificação de voto os Srs. Deputado Pr. 

Marcos Mansur e Bruno Lamas. Não havendo mais expediente a se lido 

passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. 

Deputados Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. 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). Na Comissão de Justiça o 
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relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 30/06/2020. (Prazo até o dia 

07/07/2020). (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 especial, em 2ª 

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 terceira sessão.  Passa-se para as lideranças 

partidárias: Faz uso da palavra como Líder do PSB o Sr. Deputado Bruno 

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

Deputados Iriny Lopes, Janete de Sá e José Esmeraldo. 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  seis de julho, no horário regimental. (Deixa de 

comparecer a presente sessão o Sr. Deputado Renzo Vasconcelos por 

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

e trinta e seis minutos. 

 


