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Quadragésima Sexta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em treze 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, Renzo Vasconcelos, 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 determina que considerando o disposto no artigo 

178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determino a juntada do 

Projeto de Lei nº. 781/2019, de autoria do Deputado Carlos Von, ao Projeto 

de Lei nº. 84/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção, por versarem 

sobre matérias correlatas (Dispõe sobre a cobrança de taxas, por parte das 

instituições privadas de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo). É 

feito um minuto de silêncio em homenagem as Sras. e Srs.  Dra.  Moena 

Batista, Gustavo Salazar Dalmásio, Sebastiana Saloto, Dr. Aloisio da 

Nobrega Motta, Luizio Bessa. Sargento Olienio Bento, Samuel da Cruz e 

Ligio Heringer e Lize de Campos Ferraz. O Sr. Presidente faz leitura do 

seguinte expediente: Ofício de Origem Externa nº 028/2020/205/2020, do 

Secretário de Estado da Fazenda, encaminhando anexos os extratos do I 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES que especifica. Ciente. À 

Comissão de Finanças. Mensagem nº 100/2020, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 383/2020, que introduz alterações nas Leis 

nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, nº 10.370, de 22 de maio de 2015, e 

nº 11.119, de 11 de março de 2020, determinando prazo para aplicação da 
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redução de penalidade em razão da pandemia, simplificando o alcance 

prático da norma. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 013/2020, do 

Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei nº 

833/2019, de autoria da Deputada Janete de Sá, que define a obrigatoriedade 

de Notificação Compulsória de eventos de violência em todos os serviços 

de saúde, instituição de ensino e assistência social, de caráter público, 

privado ou filantrópico, em todo o território do Espírito Santo e dá outras 

providências. Ciente. À Comissão de Justiça. Mensagem nº 014/2020, do 

Governador do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 

315/2020, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os condomínios residenciais localizados no Estado 

comunicarem à Polícia Civil e à Polícia Militar a ocorrência ou o indício de 

ocorrência de violência doméstica e familiar, verificada nas respectivas 

dependências e/ou unidades, contra mulher, criança, adolescente ou idoso. 

Ciente. À Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 399/2020, do Deputado 

Doutor Hércules, que proíbe a utilização do auxílio emergencial, pago de 

acordo com o Decreto Federal n° 10.316 de 7 de abril de 2020, pelas 

instituições fornecedoras de serviços bancários, para quitar eventuais 

dívidas que o consumidor beneficiário tenha com as mesmas. Após o 

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

e de Finanças. Projeto de Lei nº 400/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

que considera pessoa com deficiência aquela com perda auditiva unilateral 

no Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 401/2020, 

da Deputada Janete de Sá, que institui o recebimento de comunicação de 

violência doméstica e familiar contra mulheres, idosos, crianças e 

adolescentes em farmácias e supermercados no Estado. Após o 

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

de Segurança e de Finanças.  Parecer n.o 01/2020, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, (votação unanime dos membros da Comissão de Justiça), do 
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Projeto de Lei nº 04/2018, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre 

a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao 

vivo, por meio da internet, no portal da transparência do Poder Executivo. 

(Em anexo por se tratar de matéria correlata PL n.º 734/19, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção). Conforme decisão aprovada em Plenário, na 

Sessão Ordinária do dia 26/08/2019, o autor terá até (03 sessões) para 

apresentação de recurso da decisão do Parecer da Comissão de Justiça, 

conforme dispõe o inciso I do § 6º, do art. 23 do Regimento Interno, alterado 

recentemente pela Resolução n.º 6.360, publicada no DPL do dia 

22/07/2019. Parecer n.o 03/2020, da Comissão de Justiça pela aprovação da 

redação final, do Projeto de Lei nº 566/2019, do Deputado Adílson 

Espíndula, que declara de utilidade pública a Associação Luterana de 

Assistência Social - ALAS. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. 

Parecer n.o 05/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do 

Projeto de Lei nº 483/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados, atacadistas e 

estabelecimentos varejistas congêneres disporem e identificarem de forma 

destacada produtos provenientes da agricultura familiar. Inclua-se na ordem 

do dia da próxima sessão. Parecer n.o 06/2020, da Comissão de Justiça pela 

inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 494/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que torna obrigatória a impressão ou bordagem do prazo de 

validade nos coletes a prova de balas adquiridos pelo Governo do Estado. 

Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 08/2020, da 

Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 

313/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre o cadastro e 

acesso de pessoas a boates e casas de espetáculos e dá outras providências. 

Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 10/2020, da 

Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 

463/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a vedação de 

qualquer tipo de embaraço, exigência, proibição, cobrança aos motoristas 

profissionais das categorias de transporte rodoviário de passageiros e 

transporte rodoviário de cargas e seus empregadores de usarem os pátios dos 
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postos de combustíveis para cumprimento da lei do descanso, dentro do 

Estado, conforme determina a Lei federal nº 13.103, de 2015 e estabelece 

outras providências. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer 

n.o 12/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, bem como 

a emenda supressiva apresentada pelo autor, do Projeto de Lei nº 413/2019, 

do Deputado Dr. Emílio Mameri, que institui a obrigatoriedade de 

implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, em 

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos de lotes, edificados 

ou não, que tenham área impermeabilizada superior a quinhentos metros 

quadrados. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 

18/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 

Lei nº 325/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a opção de 

meios de pagamento de custas Notariais e Registros Cartorários. Inclua-se 

na ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 19/2020, da Comissão de 

Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 231/2019, do 

Deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta o § 5º ao art. 5º da Lei nº 

7.000, de 27 de dezembro de 2001, para instituir isenção do ICMS a venda 

de equipamentos destinados as Guardas Civis Municipais do Estado. Inclua-

se na ordem do dia da próxima sessão.  Parecer n.o 23/2020, da Comissão de 

Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 93/2018, do 

Deputado Euclerio Sampaio, que Regulamenta a concessão das gratuidades 

nos Estádios e Ginásios desportivos localizados no Estado. Inclua-se na 

ordem do dia da próxima sessão. Requerimento de Informação nº 076/2020, 

da Deputada Iriny Lopes ao Secretário de Estado da Educação, solicitando 

informações sobre o fornecimento de internet aos alunos da rede estadual de 

educação, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 077/2020, da Deputada Iriny Lopes à Secretária de Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre total 

de pessoas e/ou famílias inscritas e beneficiadas em programas de tarifas 

sociais no Estado, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 078/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos 

ao Secretário de Estado de Saúde, sobre informações relacionadas ao Pronto 
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Socorro Infantil Milena Gottardi, quanto as ações que estão sendo realizadas 

para a triagem clínica, incluindo reconhecimento precoce de casos suspeitos 

de COVID-19 e as condições oferecidas aos funcionários. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 079/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos 

ao Secretário de Estado de Saúde, sobre informações relacionadas ao 

Hospital Estadual de Urgência e Emergência - antigo “São Lucas”, quanto 

as ações que estão sendo realizadas referente as condições oferecidas aos 

trabalhadores que laboram na unidade hospitalar. Oficie-se. Requerimento 

nº 040/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 

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

Projeto de Lei nº 425/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a garantia do 

direito de remarcação do curso de formação obrigatório para a posse em 

cargo público, decorrente de concurso público no âmbito do Espírito Santo, 

para às grávidas e lactantes, independente de previsão expressa no edital ou 

do momento da gravidez. Defiro. Requerimento nº 041/2020, do Deputado 

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

Interno, que seja retirada da Comissão Justiça, o Projeto de Lei nº 510/2019, 

de sua autoria, que torna ilegal produzir, extrair, fabricar, transformar, 

preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, 

remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 

adquirir, para qualquer fim, por pessoas físicas, substâncias ou matéria-

prima destinada à preparação do MMS - Solução Mineral Milagrosa. 

Defiro.2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

Requerimento de Urgência nº 110/2020, do Deputado Marcos Garcia e 

outros, ao Projeto de Lei nº 388/2020 que estabelece a doação de celulares, 

tablets e notebooks apreendidos pelas polícias civil e militar do Estado a 

alunos da rede pública de ensino e dá outras providências. O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é 

aprovado. Requerimento de Urgência nº 111/2020, do Deputado Gandini, 

Líder do Cidadania, ao Projeto de Lei nº 392/2020, de sua autoria, que 

autoriza o recebimento do trecho de rodovia federal compreendido entre o 

entroncamento da BR-101/ES-010 (Carapina/Aeroporto de Vitória) e o 
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acesso Norte a cidade de Vitória, incluindo-o ao Plano Rodoviário Estadual. 

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

requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 112/2020, da 

Deputada Janete de Sá, Líder do PMN, ao Projeto de 321/2020, de sua 

autoria, que dispõe sobre a implementação de medidas de garantia da 

equidade na atenção integral à saúde da população negra, nos casos de 

epidemias ou pandemias, de surtos provocados por doenças contagiosas, ou 

durante a decretação de estado de calamidade pública. O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é 

aprovado.  Requerimento de Urgência nº 116/2020, da Mesa Diretora, para 

o Projeto de Lei nº 172/2020, oriundo da Mensagem Governamental nº 

043/2020, que "Autoriza o Poder Executivo a promover a desafetação de 

imóveis de propriedade do Estado do Espírito Santo para fins de permuta." 

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

requerimento é aprovado. Parecer n.o 02/2020, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, (votação não unanime dos membros da Comissão de Justiça), do 

Projeto de Lei nº 67/2018, do Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação de informações relacionadas à Segurança 

Pública no Estado.  O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 

Encaminha votação o Sr. Deputado Sergio Majeski que solicita que a 

votação seja nominal. O Sr. Presidente defere.   Votam sim pela derrubada 

do Parecer 27 dos Srs. Deputados e Não 02 dos Srs. Deputados e uma 

abstenção do Sr. Presidente. O Sr. Presidente informa que a matéria continua 

a sua tramitação regimental. Passa-se para a fase das comunicações: Fazem 

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

Luciano Machado. O Sr. Presidente faz um comunicado as Sras. E Srs. 

Deputados que amanhã ás 15:00, será feita uma homenagem de 

aproximadamente uns 30 minutos, onde será homenageado o Ministro 

Humberto Martins que foi eleito para Presidente  do Tribunal de Justiça do  

ES. Ordem do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 352/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
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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, anexadas ao Projeto, para serem 

analisadas pelas comissões parlamentares). 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 com emenda substitutiva e modificativa. Discute a 

matéria o Sr. Deputado Del Lorenzo Pazolini e  Pr. Marcos Mansur. Não 

havendo  mais oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão com emenda. A matéria é 

devolvida a Mesa. É feita  reunião conjunta das Comissões de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. O Sr. Deputado Dary Pagung  faz a convocação 

das Comissões, avoca a matéria para relatar e opina pela aprovação do 

projeto com emenda. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a 

votação do parecer, sendo 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 com emenda. A Secretaria para Extração 

dos Autógrafos. 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 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). Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 
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08/07/2020. (Prazo até o dia 15/07/2020). 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 faz a convocação 

e designa   para relatar a matéria o Sr. Deputado Vandinho Leite 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. É feita  reunião conjunta das Comissões de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. O Sr. Deputado Dary Pagung  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. Na Comissão de Justiça 

o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 08/07/2020. (Prazo até o dia 

15/07/2020).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. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

08/07/2020. (Prazo até o dia 15/07/2020). 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 Resolução nº 10/2020, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos e da 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. Na 
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Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

08/07/2020. (Prazo até o dia 15/07/2020). 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. É feita reunião conjunta das Comissões de Cidadania, 

Finanças e Mesa Diretora. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos  designa o 

Sr. Deputado Alexandre Xambinho para relatar  a matéria que opina pela 

aprovação do projeto. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a 

votação do parecer, sendo 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. Em Mesa para promulgação. Fazem  

justificação de voto os Srs. Deputados Doutor Hércules e Bruno Lamas. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do 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. Publicado no ales digital do dia 1º/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, 

nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

752/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 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. Publicado no DPL do dia 

17/09/2019. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 

757/2019, do Deputado Carlos Von). Parecer oral da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade e legalidade, com o acolhimento da emenda aditiva 

apresentada pelo próprio autor e rejeitando o Projeto do Deputado Carlos 
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Von, que se encontra em anexo, nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento 

Interno. realizada na sessão ordinária (virtual) do dia 1º/06/2020. Existe 

emenda aditiva, do próprio autor, anexada ao Projeto, para ser analisada pela 

comissão. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Ciência e Tecnologia, 

para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Alexandre Xambinho 

se prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 

81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 236/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, 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). Publicado no DPL do dia 

16/04/2019. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento Interno, realizada na 

sessão ordinária (virtual) do dia 09/06/2020. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado 

Enivaldo dos Anjos faz a convocação e avoca para relatar e se prevalece de 

prazo regimental. Finda a ordem do dia passa-se para o Grande Expediente: 

Faz uso da palavra como Líder do Governo  o Sr. Deputado Dary Pagung. 

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

Theodorico Ferraço, Torino Marques, Vandinho Leite, Adilson Espindula, 

Capitão Assumção,   Del Lorenzo Pazolini e Doutor Hércules. 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 

14 de julho, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Encerra-se às 

dezessete horas e quarenta e dois minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


