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Quadragésima Terceira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em seis 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 feito um minuto de silêncio em homenagem as 

Sras. e Srs Dr. Renato Pinto, Dr. Wolmar Carregori Miranda, Luzenil 

Souza do Rosário, Maria Helena Pereira, Matilde Helena Coutinho, 

Adolfo Rogerio Nunes, Otavio Lima de Guimarães, Marliene Martins 

Félix, Ernesto Soprani, Júlio Ferrarez e ao Pastor Geraldo Pinto de 

Oliveira. É dispensada a leitura da ata da sessão anterior e considerada 

aprovada. O Sr. Presidente faz leitura do seguinte expediente: Mensagem 

nº 012/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 285/2020, de autoria do Deputado Dr. Emílio Mameri, 

que dispõe sobre a suspensão do prazo preclusivo para a validade dos 

concursos públicos, em razão da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), no âmbito do Estado. Ciente. À Comissão de Justiça. 

Emenda Substitutiva nº 001/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, ao Projeto de Lei nº 713/2019, de sua autoria, que dispõe sobre 

o prazo de fidelidade estipulado pelas prestadoras de serviço de 

Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e de Banda Larga, caso haja má 

prestação de serviço no âmbito do Espírito Santo, e dá outras 

providências. Junte-se ao Projeto de Lei nº 713/2019. Projeto de Lei 
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Complementar nº 030/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, 

que estabelece regras para a condução de Servidor Público da Área da 

Segurança Pública do Estado em casos de prisão. Após o cumprimento 

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

Cidadania, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 378/2020, do 

Deputado Sergio Majeski, que estabelece a obrigatoriedade da realização 

do teste de detecção da covid-19 nas amostras de sangue de doadores do 

Estado, devendo o resultado ser encaminhado ao doador. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 379/2020, do Deputado 

Sergio Majeski, que altera a Lei nº 7.737, de 5 de abril de 2004, dispondo 

sobre o direito à meia entrada aos doadores de plasma sanguíneo curados 

da covid-19, e amplia, durante a pandemia, a validade da carteira de 

todos os doadores para dois anos. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura, de Saúde e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 380/2020, do Deputado Euclério Sampaio, 

que estabelece que as empresas que prestam serviços funerários ou o 

Poder Público ficam obrigados a disponibilizar urna funerária com visor 

durante a vigência do Decreto Legislativo nº 4593-R, de 13 de março de 

2020 no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei 

nº 381/2020, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

Utilidade Pública a Associação Beneficente de Ação Social e Cultura 

Caminhos de Emaús - ABASCCE. À Comissão de Justiça, na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 382/2020, do 

Deputado Sergio Majeski, que estabelece que as Escolas Estaduais do 

Estado só serão reabertas após a pandemia ser controlada e garante o 

cumprimento dos critérios da OMS para a posterior reabertura. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

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

384/2020, da Deputada Iriny Lopes, que revoga o inciso X do art. 4º da 
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Lei Estadual nº 11.144, de 22 de junho de 2020, dispõe sobre a redução 

proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano 

de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça, de Educação, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto 

de Lei nº 385/2020, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao Anexo 

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

pública a Associação de Lutas e Artes Marciais de Guarapari - ALAMG. 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei nº 386/2020, do Deputado Doutor Hércules, que proíbe a 

volta da cobrança da conta de luz das famílias inscritas no Programa 

Tarifa Social, em virtude dos efeitos da pandemia do Covid-19. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 062/2020, 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 

Água Doce do Norte/ES. Tramite-se. Requerimento nº 009/2020, do 

Deputado Bruno Lamas e outros, de formação da Frente Parlamentar das 

Parcerias Público Privadas (PPP). Defiro. À Secretaria para providenciar 

Ato de criação da Frente Parlamentar. Requerimento nº 014/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, de retirada do Projeto de Lei n º 373/2020, de 

sua autoria, que altera o disposto na Lei nº 9.966, de 19 de dezembro de 

2012 e dá providências correlatas. Defiro. Requerimento de Informação 

nº 065/2020, do Deputado Capitão Assumção à Superintendência 

Estadual de Comunicação Social, sobre quais são as agências de 

publicidade e propaganda contratadas pelo Governo do Estado, dentre 

outras matérias correlatas. Retirado a pedido do autor. Requerimento de 

Informação nº 066/2020, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário 

de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, 

solicitando a íntegra do contrato celebrado para a compra de 50.000 

(cinquenta mil) kits de limpeza para atendimento aos municípios em 
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situações de vulnerabilidade temporária e calamidade públicas, dentre 

outra matéria correlata. Retirado a pedido do autor. Requerimento de 

Informação nº 067/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações relativas à 

aquisição de 135 ventiladores pulmonar mecânicos pneumáticos no valor 

total de R$ 3.510.000,00 (três milhões e quinhentos e dez mil reais) para 

atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de 

Estado da Saúde do Espírito Santo e unidades de saúde dos Municípios. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 068/2020, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado do Trabalho, Assistência 

Social e Desenvolvimento, solicitando cópia integral dos processos nº 

84545194 e 84544678, bem como todos os processos de pagamento, 

atestes dos fiscais do recebimento das mercadorias, procedimentos 

autorizados de adesão a ata destes processos, ou seja, todos os atos 

relacionados a estas aquisições. Oficie-se. Requerimento nº 036/2020, do 

Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 81, §3º do Regimento 

Interno, que seja retirada da Comissão de Defesa do Consumidor, o 

Projeto de Lei nº 71/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de as prestadoras de serviços públicos inserirem, nas 

faturas e correspondências, mensagem contra violência infantil. Defiro. 

Requerimento nº 037/2020, do Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos 

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

de Defesa do Consumidor, o Projeto de Lei nº 608/2019, de sua autoria, 

que obriga o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, a Centralização de 

Banco S/A - SERASA e quaisquer outros bancos de dados, a retirar o 

nome do cidadão da relação de cadastro negativo, no prazo máximo de 

48 horas, após a confirmação do pagamento do débito. Defiro. 2ª parte: 

expediente sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 

094/2020, do Deputado Dary Pagung, Vice-Líder - No Exercício da 

Liderança do Governo, ao Projeto de Lei nº 353/2020, de autoria do 

Governador do Estado, 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) 
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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. 

O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 095/2020, do 

Deputado Dary Pagung, Vice-Líder - No Exercício da Liderança do 

Governo, ao Projeto de Lei nº 354/2020, de autoria do Governador do 

Estado, 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. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 1326/2020, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

revitalização da Avenida Abdo Saad com recapeamento asfáltico, Bairro 

Jacaraípe, 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 

1327/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

implantação de Torre de Telefonia e Internet 3G na Comunidade de 

Santa Cruz no Município de Jerônimo Monteiro/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 1328/2020, do Deputado Hudson Leal, ao 

Governador do Estado, para aquisição de 01 (um) Secador de Café para 

a Comunidade de Racharia no Município de Jerônimo Monteiro/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 1329/2020, do Deputado Gandini, ao 

Governador do Estado, para que a estrutura da TV Educativa do Espírito 

Santo (TVE) seja utilizada para a produção, veiculação e transmissão de 

conteúdos com foco no turismo e na divulgação turística e cultural, 

conforme já efetuado em canais de outros Estados, objetivando produzir 

e divulgar as ações e potenciais turísticos do Estado. 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 1330/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para reforma geral da EEEFM Zuleima Fortes 

Faria, no 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 1331/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para reforma e ampliação da EEEM Angélica 

Paixão, no 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 1333/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para reforma geral da EEEFM Zenóbia Leão no 

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 

1334/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para extensão de rede de água no 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 1335/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para reforma geral e melhorias em 

sua quadra de esportes da EEEFM Lyra Ribeiro dos Santos, no 

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 

1336/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, 

para suspender a volta da cobrança da conta de luz das famílias que 

atualmente tiveram esse benefício convencido em virtude da pandemia 

do covid-19. 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 1337/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Hospital Municipal de Conceição da Barra 

- HMCB, Município de Conceição da Barra/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 1338/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para aquisição de respiradores pulmonares de transporte para 

Hospital Maternidade São Mateus, 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 1339/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Hospital Roberto Arnizault Silvares - 

HRAS, 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 1340/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para aquisição de respiradores pulmonares de transporte para o 

Hospital e Maternidade de Pancas, Município de Pancas/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 1341/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Hospital de Montanha, Município de 

Montanha/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 1342/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Associação Beneficente São Pedro - 

Hospital Menino Jesus, Município de Pedro Canário/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 1343/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de respiradores 

pulmonares de transporte para Hospital e Maternidade Cristo Rei, 

Município de Boa Esperança/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 

1344/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para intensificar o policiamento por parte da Polícia Militar do Estado, 

no Bairro Bela Aurora, 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 1345/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para manutenção na rede de esgoto localizada no 

Beco da Amizade, na Rua Dr. Manoel Martins, na comunidade de 

Mangue Seco, 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 

1346/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

prorrogação do prazo para o pagamento da taxa de Licença Anual de 

Criadores de Passeriformes em razão da decretação do Estado de 

Emergência em Saúde Pública - 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 1347/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para aquisição de respiradores pulmonares de transporte para a 

Fundação Hospitalar Médico e Assistencial dos Trabalhadores de 

Ecoporanga, Município de Ecoporanga/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 1348/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do 

Estado, para instalação de adutora, para os bairros Portal, São Francisco 
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e Itaparica, no Município de Aracruz/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 1349/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para conservação asfáltica na estrada de São 

Joaquim, onde está situado o polo industrial de Cachoeiro de Itapemirim, 

Município de Cachoeiro de 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 1350/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para disponibilizar empresas para a desinfecção 

de áreas públicas destinadas ao comercio e serviço. 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 1351/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para intensificar o policiamento por parte da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no Bairro Cristóvão 

Colombo, 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 1352/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de fiscalizações nos ônibus que 

saem dos Terminais, evitando a superlotação no período da pandemia do 

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 1353/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para instaladas luminárias 

nos postes da Rua Luiz Fernandes, no Bairro Praia da Costa, 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 1354/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para que as plataformas 
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digitais e demais estabelecimentos comerciais que ofereçam o serviço de 

entrega, sejam obrigados a fornecer aos motoristas credenciados 

equipamento de proteção individual (EPI), bem como álcool em gel 70% 

para higienização. 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 1355/2020, do Deputado 

Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para flexibilização dos recursos 

do “Fundo Soberano do Estado - FUNSES”, para atender as pequenas e 

médias empresas nesse momento da pandemia e no pós-pandemia, com 

o objetivo de fomentar a recuperação econômica 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 1356/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para conceder linhas de créditos 

(empréstimos) as Cooperativas/Sistema OCB para que os profissionais 

do transporte escolar, bem como, do terceiro setor possam receber o 

auxílio do governo rompendo a burocracia de buscar tal crédito nos 

bancos credenciados. 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 1357/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para atender 

reivindicações do Município de Serra, mais especificamente da área rural 

compreendida no distrito de Calogi, nas comunidades de Muribeca, 

Aroaba, Independência e Belvedere. 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 1358/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador 

do Estado, para criação do auxílio municipal para transferência de renda 

para famílias de baixa renda atingidas pela pandemia do 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 1359/2020, do Deputado Torino 
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Marques, ao Governador do Estado, para construção de um ginásio 

poliesportivo com centro de convivência em Praia Grande, Município de 

Fundão/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 1360/2020, do Deputado 

Torino Marques, ao Governador do Estado, para construção de um posto 

de atenção à saúde em Praia Grande, Município de Fundão/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 1361/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para reforma e reestruturação 

funcional da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcelino 

Biancardi, 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. 

Indicação nº 1362/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador 

do Estado, para reforma e reestruturação funcional da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Padre Assis, 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. Indicação nº 1363/2020, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para reforma e reestruturação 

funcional da Escola Municipal De Ensino Fundamental Rosita Salvador, 

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. Indicação nº 

1364/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reforma e reestruturação funcional da Pre Astéria Siqueira Miranda, 

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. Indicação nº 

1365/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 
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para reforma e reestruturação funcional da Creche Professora Zeca, 

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. Indicação nº 

1366/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para melhoria no serviço de telefonia móvel - celular e de internet 4g - 

em Praia Grande, Fundão/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 

1367/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para realização de obra de recuperação da Rodovia ES 177, que liga os 

Municípios de Mimoso do Sul e Muqui/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 1368/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do 

Estado, para criação de centrais de apoio e assistência social e 

psicológica a familiares das vítimas de 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 1369/2020, do Deputado Hudson Leal, ao 

Governador do Estado, para que o Centro Integrado Operacional de 

Defesa Social (CIODES) forneça obrigatoriamente o número de 

protocolo de cada ocorrência recebida. 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 Bruno Lamas, Doutor Hércules, 

Capitão Assumção, Torino Marques, Dr. Emilio Mameri, Hudson Leal e 

Dr. Rafael Favatto. Passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso 

da palavra os Srs. Deputados Vandinho Leite, Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção e Carlos Von. 

Ordem do dia: É anunciada discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de Lei nº 
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782/2019, de autoria do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

declara patrimônio imaterial do Estado a Rota Vale do Inhame. 

Publicado no DPL do dia 23/09/2019. Mensagem de Veto nº 10/2020, 

publicada no DPL do dia 03/06/2020. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao Veto. O Sr. Deputado 

Gandini faz a convocação e designa para relatar a matéria o Sr. Deputado 

Marcelo Santos que se prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente 

informa que fica sobrestada as demais matérias.  Passa-se para as 

lideranças partidárias: Faz uso da palavra como Líder do MDB o Sr. 

Deputado Doutor Hércules. Em seguida, fazem uso da palavra na fase 

dos oradores os Srs. Deputados Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. 

Marcos Mansur e Sergio Majeski. 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 sete 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 dezesseis horas e quarenta e cinco 

minutos.  


