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Quadragésima Quinta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em oito 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 ao 

Sr. Mario do Carmo Morandi e Ana do Firmino. O Sr. Presidente faz 

leitura do seguinte expediente: Ofício de Origem Externa nº 

026/2020/168/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando 

em anexo, Regime Especial de Obrigação Acessória - REOA nº 

013/2020, pactuado por esta Secretaria, acompanhado da devida 

justificativa. Ciente. À Comissão de Finanças. Ofício de Origem Externa 

nº 027/2020/143/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando em anexo, Regime Especial de Obrigação Acessória - 

REOA nº 007/2020, pactuado por esta Secretaria, acompanhado da 

devida justificativa. Ciente. À Comissão de Finanças. Emenda 

Substitutiva nº 001/2020, dos Deputados Delegado Lorenzo Pazolini e 

Dary Pagung, ao Projeto de Lei nº 352/2020, 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. Junte-se ao Projeto de Lei 

nº 352/2020.Projeto de Lei nº 397/2020, do Deputado Hudson Leal, que 
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proíbe o aumento injustificado do preço de produtos ou serviços e dá 

outras providências, no período de enfrentamento à crise causada pela 

pandemia do coronavírus - Covid 19. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 398/2020, do Deputado 

Hudson Leal, que dispõe sobre a humanização no serviço bancário, 

estabelecem direitos e deveres, sanções administrativas, e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Requerimento nº 038/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 

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

Comissão de Ciência e Tecnologia, Projeto de Lei nº 752/2019, de sua 

autoria, que obriga as empresas prestadoras de serviços de internet a 

apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que informem a 

velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no 

mês. Defiro. Requerimento nº 039/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

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

retirada da Comissão Finanças, o Projeto de Lei nº 236/2019, de sua 

autoria, que altera a Lei nº 10.011, de 20 de maio de 2013, que dispõe 

sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCMD). Defiro. 2ª parte: expediente sujeito a 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 107/2020, da Deputada Iriny 

Lopes, Líder do PT, ao Projeto de Lei nº 378/2020, de autoria 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. O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento de urgência. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 108/2020, da 

Deputada Iriny Lopes, Líder do PT, ao Projeto de Lei nº 378/2020, de 

autoria do Deputado Sergio Majeski, que estabelece que as escolas 

estaduais do Estado do Espírito Santo só serão reabertas após a pandemia 

ser controlada e garante o cumprimento dos critérios da OMS para a 
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posterior reabertura. Baixa de pauta a pedido do autor. O Sr. Presidente 

defere. Requerimento de Urgência nº 109/2020, da Deputada Iriny 

Lopes, Líder do PT, ao Projeto de Lei n° 379/2020, de autoria do 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe 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. 

Baixa de pauta a pedido do autor. O Sr. Presidente defere. Indicação nº 

1384/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador 

do Estado, para considerar o serviço de entrega de cadeira-de-rodas pelo 

CREFES (Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo) como 

essencial e seja retomado o seu funcionamento. 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 1385/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para manutenção, drenagem e sinalização na 

estrada de acesso a Pedra Das Caveiras, margens da Rodovia ES 289, 

Município de Atílio Vivacqua/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 

1386/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para manutenção, drenagem e sinalização da estrada de acesso ao Mona 

Serra das Torres, margens da Rodovia ES 289 que faz ligação as 

Comunidades de Sumidouro e Fortaleza, Município de 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 1387/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para manutenção, drenagem e 

sinalização da estrada de acesso a Pedra do Moitão, próximo à sede do 

Município de Atílio Vivacqua/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 

1388/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 
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para sinalização dos trajetos, serviços e pontos turísticos do projeto de 

ecocicloturismo no acesso ao Mona Serra Das Torres, Município de 

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 1389/2020, do Deputado 

Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para conservação da 

entrada de Atílio Vivacqua até Córrego da Fama, Município de Atílio 

Vivacqua/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 1390/2020, do Deputado 

Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para criação de um setor 

específico dentro da polícia ambiental para atuar na zona costeira e 

marinha. 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 1391/2020, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para reforma geral da CEI Joaquim 

Nogueira, 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 1392/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

Governador do Estado, para reconsiderar os termos e prazo da 

Notificação nº 009/2020, SSERCAS, da 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 1393/2020, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para realizar obras de manutenção 

nos postes, localizados no canteiro central da BR - 101, no Bairro 

Primavera, Município de Viana/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 1394/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de obras de manutenção na Rede 
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de Esgoto por parte da CESAN, que se encontra com os bueiros 

transbordando na Avenida Manuel Marques com a Rua Emilio Costa 

Santana, em São Cristóvão, no Município da 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 1395/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de serviços de limpeza da Praia 

da Areia Preta, 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. Não 

havendo mais expediente a ser lido passa-se para a fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Del Danilo 

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

Dr. Rafael Favatto e Enivaldo dos Anjos. (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Marcelo Santos).  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. Na 

Comissão de Justiça o 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, 

supressiva e substitutiva de autoria dos Deputados Del. Lorenzo Pazolini 

e Dary Pagung, anexada ao Projeto, para ser analisada pelas comissões 

parlamentares). Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Del Lorenzo Pazolini solicita baixa de pauta. O Sr. Presidente defere. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

713/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 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. Publicado 
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no DPL do dia 09/09/2019. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei n.º 243/20, do Deputado Capitão Assumção). Existe 

emenda substitutiva do próprio autor, 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 única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 384/2020, 

da Deputada Iriny Lopes, que revoga o inciso X do art. 4º da 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. 

Publicado no ales digital do dia 02/07/2020. 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 única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 389/2020, 

do Deputado Bruno Lamas, que dispensa a apresentação de pedido 

médico para a realização de exames sorológicos de COVID-19, e dá 

outras providências. Publicado no ales digital do dia 06/07/2020. 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 única, em regime de urgência, do 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. Publicado no ales digital do dia 30/06/2020. É feita  reunião 

conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania, Segurança, Ciência e 

Tecnologia e de Finanças. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos faz a 

convocação das comissões, e designa a Sra. Deputada Janete de Sá para 

relatar  a matéria que  opina pela constitucionalidade e aprovação do 

projeto. Discutem a matéria os Srs. Deputados Del Lorenzo Pazolini, 

Raquel Lessa, Euclério Sampaio.  Não havendo mais oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros 
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das Comissões.  A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca 

em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado. A 

Secretaria para Extração dos Autógrafos. Fazem justificação de voto os 

Srs. Deputados Bruno Lamas, Euclério Sampaio, Enivaldo dos Anjos, 

Janete de Sá e Iriny Lopes.Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Euclério Sampaio solicita supressão da fase das lideranças 

partidárias e oradores. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em 

votação é aprovado.  É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução nº 10/2020, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos e a Mesa Diretora, que cria na Assembleia Legislativa do Estado 

o espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma 

que especifica. Publicado no ales digital do dia 15/06/2020.  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 única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

333/2020, de autoria dos Deputados Delegado Danilo Bahiense e Marcus 

Mansur, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como 

atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública no 

Estado. Publicado no ales digital do dia 02/07/2020. (Existe emenda 

substitutiva de autoria do Deputado Dary Pagung e outros, anexada ao 

Projeto, para ser analisada pelas comissões parlamentares). É feita 

reunião conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e de 

Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões, 

avoca a matéria para relatar e opina pela Constitucionalidade e aprovação 

do projeto com emenda. (Assume a Presidência na Comissão o Sr. 

Deputado Enivaldo dos Anjos). Discute a matéria os Srs. Deputados 

Vandinho Leite, Dary Pagung, Janete de Sá, Del Lorenzo Pazolini, Pr. 

Marcos Mansur, Del Danilo Bahiense, Bruno Lamas, Luciano Machado. 

O Sr. Presidente passa a palavra para o relator Deputado Gandini que faz 

alteração de sua relatoria com  aprovação sem emenda. Não havendo 

mais oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo 
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aprovado pelos membros das Comissões.  A matéria é devolvida a Mesa. 

O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto 

é aprovado. A Secretaria para Extração dos Autógrafos.(Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Torino Marques). 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 13 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 onze horas e cinquenta e cinco minutos. 


