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Neste momento o Sr. Presidente Erick Musso faz abertura da sessão, às 

15:00 e   informa  que será feita uma  Solenidade, que tem como proponente 

o Sr. Deputado Marcelo Santos, que  destina-se à Entrega da Comenda 

Domingos Martins no Grau Grã-Cruz, a mais alta Honraria do Poder 

Legislativo do Estado do Espírito Santo,  ao Excelentíssimo Vice-Presidente 

do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Eustáquio Soares 

Martins. Dada a peculiaridade do momento que estamos vivendo, essa 

entrega será simbólica, de forma Virtual, a fim de garantir a Saúde de todos 

envolvidos. O Sr. Presidente registra a presença das Sra. e Srs.  Presidente 

Da Amages, Daniel Peçanha; Juiz Auxiliar Da Corregedoria do Conselho 

Nacional de Justiça (Cnj), Sérgio Ricardo De Souza; Secretário-Chefe da 

Casa Civil, Davi Diniz; Líder da Bancada Federal Capixaba no Congresso 

Nacional, o Deputado Federal Josias Da Vitória; Subprocurador-Geral de 

Justiça, Eder Pontes; Procuradora-Geral De Justiça do Ministério Público do 

Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade; Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral do Espírito Santo, Desembargador Samuel Meira Brasil 

Júnior; Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador 

Ronaldo Gonçalves; Governador Do Estado Do Espírito Santo, Renato 

Casagrande; Vice-Presidente Do Superior Tribunal De Justiça E Corregedor 

Nacional De Justiça, Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, Vice-

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Deputado Marcelo 

Santos; e todos os Deputados Estaduais; Fazem uso da palavra o Sr. 

Deputado Marcelo Santos proponente da homenagem  e os Srs. Sérgio 

Ricardo De Souza, Juiz Auxiliar Da Corregedoria do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Neste momento, de forma simbólica e Virtual, é feita a  

entrega da Comenda Domingos Martins, no Grau Grã-Cruz, ao Vice-

Presidente do Superior Tribunal De Justiça e Corregedor Nacional de 

Justiça, Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins. Fazem uso da palavra 

o Sr. Deputado Federal Josias Da Vitória, Coordenador da Bancada Federal 

Capixaba no Congresso Nacional; Dra Luciana Gomes Ferreira de Andrade, 

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público Do Estado; Samuel 

Meira Brasil Júnior, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito 
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Santo, Desembargador; Ronaldo Gonçalves, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado, Desembargador; o Sr Renato Casagrande, Governador do 

Estado; E o  Homenageado desta Sessão Solene, o Vice-Presidente do 

Superior Tribunal De Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, Ministro 

Humberto Eustáquio Soares Martins. O Sr. Presidente faz o encerramento 

da homenagem ás 16:03.  E inica às 16: 07 a  quadragésima Sétima Sessão 

Ordinária Virtual da Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona 

Legislatura, realizada em quatorze  de julho de 2020, registram presença os  

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 Enivaldo dos Anjos 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 do seguinte expediente: Projeto de 

Lei nº 403/2020, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre medidas de 

caráter emergencial e transitório, válidas por 24 meses após o término do 

estado de calamidade, bem como princípios e diretrizes, da mesma natureza, 

a serem observados para recuperação econômica de micro, pequenas e 

médias empresas, bem como para o Terceiro Setor, em decorrência da 

pandemia decorrente do COVID-19, no âmbito do Estado. Após o 

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

de Infraestrutura e de Finanças. Projeto de Lei nº 405/2020, do Deputado 

Dr. Emílio Mameri, que institui Empreendedorismo e Noções de Direito e 

Cidadania como temas a serem abordados nas escolas estaduais de 

educação. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Requerimento nº 

016/2020, do Deputado Fabrício Gandini e outros, de formação da Frente 

Parlamentar em Defesa das Federações Esportivas do Estado. Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de criação da Frente Parlamentar. 

Requerimento nº 042/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 

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

Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 324/2019, de autoria do parlamentar 

subscritor, que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a ser 

realizado anualmente no dia 14 de setembro. Defiro. Requerimento nº 

043/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 

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

Projeto de Lei nº 146/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do aviso aos pais ou responsáveis das ausências dos seus 

filhos nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Defiro. 2ª PARTE: 

EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: Requerimento de Urgência 

nº 113/2020, do Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, ao Projeto de 

Lei nº 612/2019, de sua autoria, que obriga a instalação de hastes metálicas 

protetoras contra linhas de pipas nas motocicletas emplacadas no Estado. 

Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Doutor Hercules 

solicita retirada do expediente. O Sr. Presidente defere. Requerimento de 

Urgência nº 114/2020, do Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, ao 

Projeto de Lei nº 727/2019, de sua autoria, que dispõe sobre medição 

individualizada de consumo de água em edificações prediais verticais ou 

condomínios comerciais ou residenciais e dá outras providências. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Doutor Hercules solicita 

retirada do expediente. O Sr. Presidente defere. Requerimento de Urgência 

nº 115/2020, do Deputado Doutor Pr. Marcos Mansur, Líder do PSDB, ao 

Projeto de Lei nº 387/2020, de autoria do Deputado Marcos Garcia, que 

dispõe sobre a campanha de incentivo à doação de celulares, notebooks e 

tablets a alunos da rede pública de ensino no âmbito do Estado. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 
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Deputado Marcos Garcia solicita correção do requerimento, por ser de sua 

autoria. O Sr. Presidente defere.  Parecer oral, relatado na 2ª Reunião 

Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata Taquigráfica, publicada no 

DPL em 29/05/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório 

do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 417/2019, do 

Deputado Gandini, que dispõe sobre a avaliação periódica das estruturas 

físicas das escolas da rede pública estadual de ensino no âmbito do Estado. 

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

é aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Agricultura e de Finanças.Parecer n.o 14/2020, 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 572/2019, do Deputado Eng.º 

José Esmeraldo, que torna obrigatório o aplicativo eletrônico cidadão ao 

Poder Executivo Estadual de modo a facilitar à população acesso às 

informações das atividades do Poder Executivo. O Sr. Presidente coloca em 

votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é aprovado. Arquive-se. 

Parecer n.o 15/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não unanime 

dos membros da Comissão de Justiça), Projeto de Lei nº 101/2019, do 

Deputado Fabrício Gandini, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Fundo Estadual de Proteção Animal, sob a gestão da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA). O Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Posto em votação o Parecer é aprovado. Arquive-se. 

Parecer n.o 16/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 

96/2019, do Ex-Deputado Freitas, que institui a Política Estadual de 

Incentivo às Agroindústrias. O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 

Posto em votação o Parecer é aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Agricultura e de 

Finanças. Indicação nº 1396/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para criação de uma política pública para facilitar o acesso ao 
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botijão de gás de cozinha para as famílias que estejam em maior 

vulnerabilidade social no 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 1397/2020, 

do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para realização de 

desobstrução de uma rede de esgoto que está entupida há mais de dois meses 

localizada na Avenida Mario Covas nº50, Colina de Laranjeiras, trecho que 

fica entre os Supermercados EPA e Atacadão. 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 

1398/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, para 

suspensão de exigência na apresentação do CRLV - Certificado de Registro 

e Licenciamento de Veículo no exercício de 2020, enquanto perdurar o 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia, sendo valido, para a 

comprovação de propriedade o veículo automotor o CRLV e 2019. 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 1399/2020, do Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, ao Governador do Estado, para deixar de aplicar as regras 

estabelecidas no Convênio ICMS 50/18, aprovado na 169ª Reunião 

Ordinária do CONFAZ, realizada no dia 05.07.2018 e publicado no DOU 

em 10.07.2018. 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 1400/2020, do Deputado 

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

de melhoria na Avenida Jones dos Santos Neves, no trecho entre a pracinha 

e o acesso à BR-101, no 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 

1401/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

avaliação de uma casa localizada na Avenida Jair Etienne Dessaune com a 

Rua Chafic Murad no Bairro Bento Ferreira, que está com a sua estrutura 
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externa deteriorada, ou seja, possui um muro com risco de desabamento, 

pois se encontra cheio de rachaduras. 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 1402/2020, 

do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

providenciar a limpeza dos terrenos localizados na Rua I, Bairro Mucurici, 

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 1403/2020, do Deputado 

Doutor Hércules, à Mesa Diretora, para Volta da Tribuna Popular - 

participação da sociedade nas Sessões da ALES. 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 

1405/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para retorno do funcionamento do serviço de entrega de cadeira-de-

rodas pelo Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES). 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 1406/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para realização de obras de manutenção por parte da 

CESAN, na Rede de Esgoto da Rua Visconde, no Bairro Vila Prudêncio, 

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 1407/2020, 

do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para isentar o 

pagamento das faturas de energia elétrica e água de hospitais filantrópicos, 

asilos e entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento assistencial 

de famílias em estado de vulnerabilidade social, enquanto perdurar o estado 

de calamidade. 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 1408/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para maior celeridade nos 
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processos de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços - ICMS, cujos interessados são as pessoas com deficiência no 

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 1409/2020, do Deputado Gandini, ao 

Governador do Estado, para instalação de uma nova sede para o 

funcionamento da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar do 

Estado, no Bairro Praia do Canto, 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 1410/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para melhorias das estradas Patronato/Belmonte/Palmeiras, Município de 

Mimoso 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 1411/2020, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para melhoria no Farole em São 

José das Torres a partir do trevo da BR 101, Município de Mimoso 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 1412/2020, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur, ao Governador do Estado, para melhoria da Estrada Muqui X Atílio 

Vivacqua, via 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 1413/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para instalação de torre de telefonia móvel para Belmonte/Palmeiras, 

Município de Mimoso 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 1414/2020, 

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

financeiro à Fazenda do INCAPER/IBAMA localizada no Distrito de 

Pacotuba, Município de Cachoeiro de Itapemirim/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 1415/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

criação de uma política pública para realização de testes em pessoas em 

situação de rua com o fito de controlar a propagação do vírus. 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 1416/2020, da Deputada Janete de Sá, ao 

Governador do Estado, para  distribuição de equipamentos de proteção, 

como mascaras e álcool em gel, a todos os idosos residentes em asilos ou 

casas de repouso administrados pelo 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 

1417/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

realização de parceria com as farmácias no Estado com o objetivo de fazer 

um treinamento para os funcionários sobre a campanha “Sinal Vermelho 

contra a Violência Doméstica. 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 1418/2020, 

do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

implementar o gasoduto que está sendo instalado ao longo da BR 101, até o 

Município de Colatina, pela BR 259 - trecho João Neiva - Colatina/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 1419/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, à Mesa 

Diretora, para testagem dos servidores desta Casa de Leis, que estão 

trabalhando em regime de escala, de forma presencial. 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 1420/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para aumento dos repasses para atenção primária à saúde das cidades do 

interior do Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 9 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1421/2020, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para providências 

necessárias junto ao Governo Federal para fomentação e aumento dos 

repasses para atenção primária à saúde 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 1422/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para adoção das providências necessárias para a não redução do orçamento 

da Defensoria Pública. 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 1423/2020, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para criação do botão de 

pânico para os motoristas de aplicativos. 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 

1424/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para duplicação do KM-196 da BR-101. 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 

1425/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para aumento do número de transportes coletivos 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 1426/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para aquisição dos testes para COVID-19 

desenvolvidos pela Universidade na população. 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 

1427/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para redução e limitação da quantidade de passageiros nos transportes 

públicos do Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1428/2020, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para adoção das 

providências necessárias junto ao Governo Federal para o exército atuar na 

desinfetação de ruas da Grande Vitória. 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 

1429/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação e implementação de um programa durante a pandemia, 

utilizando fundos estaduais, que garantam renda mínima aos mais 

vulneráveis. 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 1430/2020, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, ao Governador do Estado, para criação de renda mínima aos 

caranguejeiros 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 1431/2020, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para duplicação do KM-197 

da BR-101. 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 1432/2020, do Deputado Adílson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para construção de uma Delegacia de 

Polícia Civil no Município de São Roque do Canaã/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 1433/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para reforma da Delegacia de Polícia Civil do Município de Itarana/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 1434/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para reforma da Delegacia de Polícia Civil do 

Município de Itaguaçu/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1435/2020, 

do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para reforma da 

Delegacia de Polícia Civil do Município de Santa Leopoldina/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 1436/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para reforma da Delegacia de Polícia Civil do 

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 

1437/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para 

disponibilizar viaturas novas para a Delegacia de Polícia Civil da 12ª 

Regional, que atende aos Municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, 

São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu/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 1438/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para apoio ao plano de carreira dos servidores do 

INCAPER e IDAF do Espírito Santo. 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 1439/2020, 

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

para o plano de manejo do Monast integrado pelos Municípios Mimoso do 

Sul, Muqui e 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 1440/2020, 

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

um centro de distribuição de revsol na região do Monast, integrado pelos 

Municípios Mimoso do Sul, Muqui e 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 
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nº 1441/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento da estrada Arraial do Café e Conceição do Muqui, 

Município de Mimoso 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 1442/2020, 

do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para instalação 

de uma torre de telefonia móvel com o objetivo de atender os moradores do 

Córrego do Bagaço, localizado no Município de Barra de São Francisco/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 1443/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para disponibilização de recursos para a Santa Casa 

de Misericórdia Jesus Maria José, localizada no Município de Muniz 

Freire/ES, com a finalidade de reestruturação do hospital e compras de 

equipamentos e serviços de qualquer natureza para o combate 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 1444/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para disponibilizar linha de crédito voltada a novos 

negócios protagonizados por jovens empreendedores. 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 1445/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para Atendimento prioritário aos portadores de doenças raras, doenças 

crônicas e doenças respiratórias nas Redes de Saúde Pública e Privada 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 1446/2020, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para contratação de empresas 

particulares para a desinfecção de áreas comuns públicas e particulares 

destinadas ao comércio e e/ou serviços do Estado. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 
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anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 1447/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

dispondo sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a 

disponibilizarem recipientes contendo gel antisséptico ao lado da máquina 

de cartão 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 1448/2020, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Guarapari/ES, para pavimentação asfáltica da Rua Nossa Senhora da Penha, 

Loteamento Praia de Santa Mônica. 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 1449/2020, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito Municipal de 

Guarapari/ES, para pavimentação asfáltica da Rua Saturno, do loteamento 

Praia de Santa Mônica. 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 1450/2020, do Deputado 

Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para que seja assegurado aos 

estudantes da educação especial do Estado (deficiências e/ou transtorno do 

espectro autista), o direito dos pais e/ou responsáveis em definir junto com 

a escola o retorno às aulas presenciais ou Atendimento Educacional 

Especializado, seguindo orientações e protocolos sanitários. 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 Enivaldo dos Anjos, 

Doutor Hércules e Bruno Lamas. Não havendo mais expediente a ser lido 

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

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

Majeski. Ordem do dia: É anunciada votação, 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, no 

Município de Vitória/ES. Publicado no DPL do dia 30/07/2019. Parecer n.o 
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03/2020, da Comissão de Justiça pela aprovação, publicado no ales digital 

do dia 29/06/2020. O Sr. Presidente coloca em votação a Redação Final. 

Posta em votação a Redação Final é aprovada. 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). 

Parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e legalidade. 

Na Comissão, em conjunto, de Defesa do Consumidor e de Finanças o 

relator, Deputado Dary Pagung, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 13/07/2020. (Prazo até 

o dia 20/07/2020). Existe emenda substitutiva do próprio autor, anexada ao 

Projeto, para ser analisada pelas comissões parlamentares.INFORMO QUE 

ESTE PROJETO, RECEBEU PARECER ORAL ONTEM, DA 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, SEM A APRECIAÇÃO DA EMENDA 

SUBSTITUTIVA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AUTOR. POR 

ESTE MOTIVO, CONVOCO A COMISSÃO DE JUSTIÇA PARA QUE O 

RELATOR, DEP. VANDINHO LEITE, OPINE SOBRE A REFERIDA 

EMENDA E QUE A COMISSÃO APRECIE NOVAMENTE O PARECER 

COM ESTE COMPLEMENTO.O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral à  emenda substitutiva do Autor. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação e passa para relatar a emenda o Sr. 

Deputado Vandinho Leite 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 convoca a Comissão de Defesa do Consumidor, para oferecer 

parecer oral à  emenda substitutiva do Autor . 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 
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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 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. 

Publicado no ales digital do dia 1º/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 13/07/2020. (Prazo até o dia 

20/07/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer 

parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandnini se prevalece de prazo 

regimental. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei nº 388/2020, do Deputado Marcos Garcia, 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. 

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 
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Gandnini se prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 392/2020, do Deputado Gandini, 

que autoriza o recebimento do trecho de rodovia federal compreendido entre 

o entroncamento da BR-101/ES-010 (Carapina/Aeroporto de Vitória) e o 

acesso Norte a cidade de Vitória, incluindo-o ao Plano Rodoviário Estadual. 

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 

Vandinho Leite 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. (Assume 

a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos) A matéria é devolvida a Mesa. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques).  O Sr. Presidente 

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

O Sr. Deputado Marcelo Santos se prevalece de prazo regimental. (Assume 

a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos). É anunciada discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de 321/2020, da Deputada Janete de Sá, 

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. Publicado no ales digital do dia 

03/06/2020.  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, 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 Von, nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento 
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Interno, realizada na sessão ordinária (virtual) do dia 1º/06/2020. Na 

Comissão de Ciência e Tecnologia o relator, Deputado Alexandre 

Xambinho, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 

sessão ordinária (virtual) do dia 13/07/2020. (Prazo até o dia 20/07/2020). 

(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. Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária (virtual) do dia 13/07/2020. (Prazo até o dia 20/07/2020). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Enivaldo dos Anjos passa a relatar a matéria que 

opina pela sua aprovação. 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 regimental. É anunciada discussão, nos termos 

artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 425/2019, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 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. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto 

de Lei n.º 257/19, do Deputado Capitão Assumção). Publicado no DPL do 

dia 11/06/2019. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 
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oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação 

e designa o Sr.  Deputado Dr. Rafael Favatto para relatar a matéria que se 

prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão, nos termos artigo 81, 

§ 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 510/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, 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. Publicado no DPL do dia 08/07/2019.  O Sr. Presidente convoca 

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

Gandini faz a convocação e redesigna o Sr. Deputado Coronel Alexandre 

Quintino para relatar a matéria  que se prevalece de prazo regimental.  É 

anunciada Discussão especial, em 1ª sessão, 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. 

Publicado no DPL do dia 27/03/2018. Não havendo oradores a matéria 

segue para a segunda sessão. Finda a ordem do dia passa-se para o Grande 

Expediente:  (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques. Faz 

uso da palavra como Líder do PSDB   o Sr. Deputado Pr. Marcos Mansur 

que cede seu tempo para o Sr. Deputado Vandinho Leite. Em seguida, fazem 

uso da palavra na fase dos oradores os Srs. Deputados Dr. Emilio Mameri, 

Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos.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 

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

dezessete horas e cinquenta e sete minutos.  

 

 

 

 

 


