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Quadragésima oitava Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em quinze 

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 Vascocelos,  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. Beatriz Moreira Reynaud Cabral 

e Aguilar Lazaro (Mercedão da Banda 26 de Julho de Cachoeiro de 

Itaperimirim.  É dispensada a leitura da ata da sessão anterior e 

considerada aprovada.  Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Bruno Lamas solicita retirada do expediente do item 6 do 

expediente. O Sr. Presidente defere. O Sr. Presidente faz leitura do 

seguinte expediente: Ofício de Origem Externa nº 029/2020/206/2020, 
do Secretário de Estado da Fazenda, encaminhamos anexos os extratos 
do I Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que especifica. 
Ciente. À Comissão de Finanças. Ofício de Origem Externa nº 
030/2020/207/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhamos anexos os extratos do I Termo Aditivo ao Termo de 
Acordo INVEST-ES, que especifica. Ciente. À Comissão de Finanças. 
Projeto de Lei nº 406/2020, do Deputado Bruno Lamas, que aperfeiçoa 
a legislação de promoção de igualdade racial no âmbito do Estado 
garantindo a destinação de espaço às populações negras e pardas em 
anúncios e campanhas publicitárias do Poder Público. Após o 
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cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças. Requerimento nº 044/2020, do 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 81, §3º do 
Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Justiça, o Projeto 
nº 520/2019, de sua autoria, que altera a Lei nº 10.322, de 30 de 
dezembro de 2014, que obriga as farmácias do Estado que participam 
do Programa “Farmácia Popular” do Governo Federal a afixarem em 
suas dependências, em local visível, a relação dos remédios 
contemplados por esse Programa. Defiro. Requerimento nº 045/2020, 
do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do artigo 81, §3º 
do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Justiça, o 
Projeto nº 946/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a instalação de 
dispositivo de segurança denominado "botão do pânico" nas escolas da 
rede pública estadual e privada de ensino, no âmbito do Estado. Defiro. 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: Requerimento de 
Urgência nº 117/2020, do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao 
Projeto de Lei nº 357/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a criação 
do cadastro online do produtor rural e dá outras providências. Retirado 
de pauta a pedido do autor. Requerimento de Urgência nº 118/2020, 
do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao Projeto de Lei nº 406/2020, 
de sua autoria, que aperfeiçoa a legislação de promoção de igualdade 
racial no âmbito do Estado garantindo a destinação de espaço às 
populações negras e pardas em anúncios e campanhas publicitárias do 
Poder Público. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento. 
Posto em votação o requerimento é aprovado.  Indicação nº 1451/2020, 
do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para reforma 
total do monumento do cristo redentor no 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 1452/2020, do Deputado Torino 
Marques, ao Governador do Estado, para asfaltamento da estrada de 
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acesso ao cristo redentor no 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 1453/2020, do Deputado Torino 
Marques, ao Governador do Estado, para instalação de uma torre de 
telefonia móvel - celular e de internet 4g - para beneficiar a comunidade 
de São Rafael, distrito de 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 1454/2020, do Deputado Torino 
Marques, ao Governador do Estado, para instalação de uma torre de 
telefonia móvel - celular e de internet 4G - para beneficiar os Bairros de 
Café Moca e Rua da Serra, 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 1455/2020, do Deputado Torino 
Marques, ao Governador do Estado, para recuperação da pavimentação 
da estrada que liga o distrito de Arraial do Café até o distrito de 
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 1456/2020, do Deputado Torino Marques, ao 
Governador do Estado, para recuperação da pavimentação da estrada 
que liga o distrito de São Pedro do Itabapoana até o entroncamento de 
Apiacá, 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 1457/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador 
do Estado, para instalação de placas de sinalização turística em geral e 
placas de informações turísticas no trajeto do Pico dos Pontões. 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 1458/2020, do Deputado 
Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, para isenção e ou 
restituição dos valores de ICMS pagos, pelos profissionais da área de 
saúde que comprovadamente estiverem na linha de frente do combate 
à pandemia do Covid 19, na aquisição de bens e produtos. 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 1459/2020, da Deputada Raquel 
Lessa, ao Governador do Estado, para construção de uma cobertura 
para a quadra de esportes da EMEF Custódia Dias Campos, Bairro de 
Lourdes, localizado no Município de Vitória/ES. O Sr. Presidente coloca 
em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 
anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
Indicação nº 1460/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para Construção de um segundo pavimento para a Associação 
Casa Lar - Aconchego do Idoso - ACALAI, no Município de Alfredo 
Chaves/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 1461/2020, da 
Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para disponibilizar 
20 (vinte) computadores para a EMEF Custódia Dias Campos, Bairro de 
Lourdes, localizado no Município de Vitória/ES. O Sr. Presidente coloca 
em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 
anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
Indicação nº 1462/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para Pavimentação de estrada que liga a 
Rodovia ES 484, próximo ao KM 103, à comunidade de Mata Fria, 
Município de Afonso Cláudio/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 
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1463/2020, do DeputadoTheodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 
para obra de pavimentação da Estrada Deputado Glauber Coelho, em 
Cachoeiro de Itapemirim, trecho de aproximadamente 12,5km, ligando 
a Comunidade de Santa Isabel à Rodovia do Frade. 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 1464/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao 
Governador do Estado, para garantia durante a pandemia a Educação 
Inclusiva a todos os alunos com deficiência, de acordo com a sua 
necessidade específica. 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 
1465/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 
para construção de um hemocentro no 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 1466/2020, do 
Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para instalação 
de um sistema fotovoltaico na Cooperativa de Valorização, Incentivo e 
Desenvolvimento Agropecuário Sustentável - COOPERVIDAS. 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 1467/2020, do Deputado Capitão 
Assumção, ao Governador do Estado, para prorrogação da isenção do 
ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de 
deficiência física, visual, mental ou autista, 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 1468/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao 
Governador do Estado, para instalação de câmeras termográficas nos 
órgãos públicos. 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. Fazem justificação e voto os Srs. 
Deputados Bruno Lamas (Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo 
Santos), Theodorico Ferraço, Euclério Sampaio e Doutor Hércules. Não 
Havendo mais expediente a ser lido passa-se para a fase das 
comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço, Torino Marques, Vandinho Leite, Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino.Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Euclério Sampaio solicita supressão das fases da ordem do dia 

e Grande Expediente. Em acordo com os demais Deputados o Sr. 

Deputado Euclério Sampaio retira seu pedido de supressão. Ordem do 

dia: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, com o acolhimento da emenda 
substitutiva do próprio autor. Na Comissão de Defesa do Consumidor o 
relator, Deputado Dary Pagung, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo 
até o dia 21/07/2020). Existe emenda substitutiva do próprio autor, 
anexada ao Projeto, para ser analisada pelas comissões parlamentares. 
Continua com 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 
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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). Continua com 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). Continua com 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). 
Continua com 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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 
21/07/2020). Continua com 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 
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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. Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade e legalidade. Na Comissão de Infraestrutura o 
relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. 
(Prazo até o dia 21/07/2020). Continua com prazo regimental.  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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, 
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 21/07/2020). 
Continua com prazo regimental.  É anunciada discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei nº 387/2020, 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. 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 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. Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e da Comissão de Finanças pela 
aprovação, ambos nos termos do art. 81, § 3.º do Regimento Interno, 
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realizadas nas sessões ordinárias (virtuais) dos dias 09/06/2020 e 
14/07/2020. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria. Não 
havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto 
em votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para Extração dos 
Autógrafos.  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 
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). Continua com prazo 
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. Publicado no DPL do dia 
11/06/2019. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Dr. Rafael 
Favatto, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 
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21/07/2020). Continua com 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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Cel. 
Alexandre Quintino, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 14/07/2020. (Prazo até o dia 
21/07/2020). Continua com prazo regimental. É anunciada discussão, 
nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
324/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que institui o Dia 
Estadual de Combate ao Feminicídio, a ser realizado anualmente no dia 
14 de setembro. Publicado no DPL do dia 15/05/2019. O Sr. Presidente 

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

Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo.  É anunciada discussão, nos 
termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
146/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 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. Publicado 
no DPL do dia 19/03/2019. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se 

prevalece de prazo.  É anunciada discussão especial, em 2ª 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 terceira sessão. É anunciada 
discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 96/2019, do Ex-
Deputado Freitas, que institui a Política Estadual de Incentivo às 
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Agroindústrias. Publicado no DPL do dia 14/03/2019.  Não havendo 
oradores a matéria segue para a segunda sessão. É anunciada discussão 
especial, em 1ª sessão, 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. 
Publicado no DPL do dia 11/06/2019. Não havendo oradores a matéria 
segue para a segunda sessão.  (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Torino Marques) Passa-se para as lideranças partidárias: Faz uso da 

palavra como Líder do Patriota o Sr. Deputado Dr. Rafael Favatto. Em 

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

Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano Machado, Raquel Lessa, Sergio 

Majeski e  Theodorico Ferraço. 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  vinte  de julho, 

no horário regimental. Está encerrada a sessão. Encerra-se às onze horas 

e treze minutos. 

 


